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5 الدعاء النافع

احلمُد هلل وحَده والّصالُة والّسالُم عىل َمن ال نبيَّ بعَده.

أّما بعُد: 

الشيِخ أيب إسالٍم  النافع« لفضيلِة األِخ  الدعاء  »اجلامع يف  َقرأُت كتاَب  فقد 
صالِح بن طه عبِدالواحِد َنَفَع اهلُل به؛ فرأيُتُه كتابًا جامعًا نافعًا-كاسمِه وهللِ احلمد-؛ 

ُ ذلَك من خالِل ثالثِة وجوٍه:  ويتبيَّ

ِعها. 1- التقّص يف مجع املاّدة، وتتبُّ

ّحة. ي يف االستدالِل باألحاديِث النَّبويَِّة عىل رشِط الصِّ 2- التحرِّ

ُة يف إعداِد اخُلطبِة املؤثِّرِة -علاًم وصياغًة-. 3- املنهجيَّ

.. وهذه الثالثُة األموِر: مّما نفتقُدها يف كثري من ُخَطَباِء هذا الزمان، الذي هو 
»زماٌن كثرٌي خطباُؤه، قليٌل علامُؤه«)1(؛ فرَتى اخلطيَب املؤثِّر بغرِي علٍم، وترى العامَل 

َد ُمفتِقدًا لألسلوِب القويِّ -الالئِق باخلطيِب الناجح-. اجليِّ

أسأُل اهلَل تعاىل ألخينا الشيِخ أيب إسالٍم مزيدًا من التَّوفيِق والتَّسديِد.

وأشُكُره -جزاُه اهلُل خريًا- عىل ما أَْوالين من ثقٍة ملراجعِة كتابِه والنَّظِر فيه، 
والتَّقديِم له.

وصىّل اهلُل عىل نبيِّنا حممٍد، وعىل آلِه وصحبِه أمجعَي.
 وكتب

 علي بن ح�سن بن علي �حللبي �لأثري
10 ذو �لقعدة 1424ه 

)1( »السلسلة الصحيحة« )2510( لشيخنا اإلمام األلباين رمحه اهلل.
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مقدمة املؤلف
إنَّ احلمَد هللِ، نحمُده ونستعيُنه وَنستغفُره، ونعوُذ باهللِ من رُشوِر أنفِسنا ومن 
سيِّئاِت أعاملِنا، من َيِدِه اهلُل فال ُمِضلَّ له، ومن ُيضِلل فال هادَي له، وأشهُد أن ال 

دًا عبُده ورسوُله. إلَه إال اهلُل وحَده ال رشيَك له، وأشهُد أن حممَّ

]آل  ڦ(  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  )ٿ 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  عمران[، 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( ]النساء[، 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  )ۀ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( ]األحزاب[.

أما بعد: 

ٍد l، ورشَّ األموِر  فإنَّ أصدَق احلديِث ِكتاُب اهللِ، وخرَي اهلدي َهْدي حممَّ
حمدثاُتا، وكلَّ حمدثٍة بدعٌة، وكلَّ بدعٍة ضاللٌة وكلَّ ضاللٍة يف النَّار.

ُخَطِب  من  جمموعٍة  عن  عبارٌة  النافع«  الدعاء  يف  »اجلامع  كتاُب  فهذا  وبعد 
اجُلمعِة ألقيُتها يف َمسِجِد إبراهيِم احلاّج حسن / األردن-عامن.

عاِء أمراِن اثناِن:  والذي َدَفَعني للحديِث عن الدُّ

األمر األول: رأيُت كثريًا من امُلسلِمَي -إال من َرِحَم ريّب- يدعوَن غرَي اهلل 
عاَء عبادٌة، لقولِه تعاىل: )ڀ  َ هلم أن الدُّ ِك األكرِب، فأردُت أن ُأبيِّ فوَقعوا يف الشِّ
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
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جيوُز  فال  اْلِعَباَدُة«)1(،  ُهَو  َعاُء  »الدُّ يقوُل:   l سوُل  والرَّ ]غافر[،  ڤ(  ڤ 
رصُفها لغرِي اهلل.

ِل واخُلضوِع واالستكانِة وتلبيٌة لالحتياِج  َذلُّ ِة وعنواُن التَّ عاُء ِسَمُة العبوديَّ »الدُّ
واخَلوِف  َمِع  والطَّ غبِة  والرَّ جاِء  والرَّ َجأ  اللَّ يف  دق  الصِّ ودليُل   ، الذايتِّ واالفتقاِر 

هبِة. والرَّ

لغرِيه  ورصُفه  وتوحيٌد،  عبادٌة  تعاىل  هلِل  فَصُفه  وروُحها،  العبادِة  لبُّ  فهو 
رشٌك وتنديٌد.

سوُل l املِشكَي وهو  عاِء أعظُم مسألٍة خالَف فيها الرَّ ُك يف َنوَعِي الدُّ ْ فالشِّ
أغلُب رشِكِهم، وهو أصُل رشِك العامَلِ، وهلذا مل َيِرد يف القرآِن الكريِم -التَّحذيُر من 

عاِء. ِك يف الدُّ سائِر أنواِع الشك- مثل ما َوَرَد يف التَّحذيِر من الشِّ

َ لنا كيَف  َر اهلُل تعاىل وأعاَد التَّحذيَر من ذلَك يف آياٍت كثريٍة جدًا، كام بيَّ فقد َكرَّ
ندعوه وُنناجيه، وذكَر لنا أدعيَة األنبياِء والّصاحِلَي وابتهاالِتم ومناجاِتم. وقد بيَّ 

َة عبادِة اهللِ ومناجاتِه، وآداَب خطاِب اهللِ تعاىل وسؤالِه. سوُل l كيفيَّ لنا الرَّ

َع لنا، وأن ال َندعَو بالبَِدِع  َ لنا، وأن َندعَو كام رَشَ َد بام بيَّ فَوَجَب عَلينا أن َنتقيَّ
كّياِت والُكفرّياِت، ألن ذلَك من حتقيِق شهادِة أن  وامُلحَدثاِت َفضاًل أن ندعَو بالشِّ

.l ِال إلَه إال اهلُل، وشهادِة أن حممدًا رسوُل اهلل

ِد اهللِ تعاىل  ق شهادَته واعرتاَفه بتفرُّ قِّ فمن دعا غرَي اهللِ تعاىل، واستعاَذ به مل ُيَ
شهاَدته  ْق  قِّ ُيَ مل  البدِع  عىل  مشتملٍة  بأدعيٍة  َدعا  َمن  أن  كام  والعبادِة،  ِة  باأللوهيَّ
َمبناها  عاَء عبادٌة، والعباَدُة  الدُّ l، وما ذلَك إال ألنَّ  اهللِ  امُلتاَبعِة لرسوِل  بتجريِد 

)1( صحي�ح: رواه أب�و داود )1481(، والرتم�ذي )2969(، واب�ن ماج�ه )3828(، وأمح�د )267/4(، 
]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1627([. 
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تعاىل،  إخالُصها هللِ  جَيُِب  التي  ها  وأجلِّ العباداِت  أهمِّ  من  عاُء  فالدُّ التَّوقيِف،  عىل 
.l ِوجتريُد املتابعِة فيها لرسوِل اهلل

يطاُن للَبعِض أن َيِصَف هذه العبادَة العظيمَة  َل الشَّ ومَع وضوِح هذا األمِر سوَّ
ِل تارًة، وباسِم  ٍة: ساّمها هلم باسِم التَّوسُّ لغرِي اهللِ تعاىل وساّمها هلم بأسامٍء غرِي حِقيقيَّ

ِك تارًة أخرى. ِة الّصاحِلَي تارًة، وباسِم التَّربُّ فاعِة تارًة، وباسِم حمبَّ الشَّ

امُلومهِة حتى صاَر معروفًا شبَّ عليه  عاِء هبذه األسامِء  الدُّ ُك يف  فانَتَشَ الشِّ
املسلِمَي  إمجاِع  باخلروِج عن  ُيتَّهُم  ُينِكَره  َمْن  الَكبرُِي، وصاَر  غرُي وشاَب عليه  الصَّ
تارًة،  املسلِمَي  َوحدِة  وبتفريِق  تارًة،  ِصهم  وَتنقُّ األولياِء  وُبغِض  وبكراهيِة  تارًة، 

ِد وضيِق اأُلُفِق تارًة أخرى«)1(. ِف والتَّشدُّ وبالتَّطرُّ
عِن  أعَرضوا   - ريبِّ َرِحَم  من  -إال  املسلِمَي  من  كثريًا  رأيُت  الثاين:  األمر 

عاء. عاِء، ولذلَك مل َينتفعوا بالدُّ الدُّ
واهلُل َعزَّ َوَجلَّ يقوُل: )ڭ ڭ ڭ ۇ(.

 ِ َعاَء َيْنَفُع ِمهَّا َنَزَل َوِمهَّا َلْ َيْنِزْل، َفَعَلْيُكْم ِعَباَد اللهَّ سوُل l يقوُل: »إِنهَّ الدُّ والرَّ
َعاِء«)2(. بِالدُّ

مل  َنَزَل ومما  مما  َينَفُع صاحَبه  عاَء  الدُّ أنَّ  للّناِس   َ أُبيِّ أّن  اخُلَطِب  فأردُت هبذه 
.l ِِة رسوِل اهلل َينِزل، وذكرُت أمثلًة لذلَك من كتاِب اهللِ ومن ُسنَّ

عاِء،  عاِء، وآداِب الدُّ وهذا الكتاُب الذي بَي أيديُكم َيشتِمُل عىل فضائِل الدُّ
عاِء، وأمثلٍة لدعاِء األنبياِء والّصاحلَي وكيَف استجاَب  عاِء وموانِع الدُّ ورُشوِط الدُّ

اهلُل هلم.

)1( كتاب »الدعاء ومنزلته من العقيدة اإلسالمية« )8-7/1(.
)2( حسن لغريه: رواه الرتمذي )3548(، وأمحد )234/5(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1634([. 
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وَيشتِمُل أيضًا عىل أذكاٍر َيتاُج إليها امُلسِلُم.

ُة عالِج  يطاِن؟ وكيفيَّ وَخَتمُت كتايب بفوائَد منها، كيف حَتفُظ نفَسك من الشَّ
املَصوِع واملَمسوِس وغرُي ذلك من الفوائِد.

يوَم  ثواَبه  َأِجَد  وأن  هذا،  بكتايب  مجيعًا  املسلِمَي  ينفَع  أن  العظيَم  اهلَل  أسأُل 
القيامِة عنَد اهللِ، يوَم ال ينفُع ماٌل وال بنوَن إال من َأتى اهلَل بقلٍب سليٍم.

وآخُر دعوانا أِن احلمُد هللِ ربِّ العاملي

        
 وكتب

 �أبو �إ�سالم 
 �س�لح بن طه عبد �لو�حد

 �إم�م وخطيب م�سجد �إبر�هيم �حل�ج ح�سن
عم�ن - �لأردن
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الدعاء هو العبادة
إنَّ احلمَد هللِ، نحمَدُه ونستعيُنه وَنستغِفُره، ونعوُذ باهللِ من رشوِر أنفِسنا ومن 
سيِّئاِت أعاملِنا، من يِدِه اهلُل فال ُمِضلَّ له، ومن ُيضِلل فال هاِدَي له، وأشهُد أن ال 

إلَه إال اهلُل وحَده ال رشيَك له، وأشهُد أن حممدًا عبُده ورسوُله.

]آل  ڦ(  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  )ٿ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  عمران[، 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( ]النساء[، 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  )ۀ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( ]األحزاب[.

أما بعُد: 

ٍد l، ورشَّ األموِر  فإنَّ أصدَق احلديِث كتاُب اهلل، وخرَي اهلدِي هدُي حممَّ
اِر. حمدثاُتا، وكلَّ حمدثٍة بدعٌة، وكلَّ بدعٍة ضاللٌة، وكلَّ ضاللٍة يف النَّ

املواعِظ  من  جديدٍة  سلسلٍة  مَع  تعاىل-  اهلُل  شاَء  -إن  اليوِم  هذا  يف  موعُدنا 
بعنواِن: الدعاُء هو العبادُة.

َعاُء ُهَو  وهذا العنواُن أخذناُه من حديِث رسوِل اهللِ  lالذي يقوُل فيه: »الدُّ
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  )ڀ   :l َقَرَأ  ثم  اْلِعَباَدُة«، 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( ]غافر[)1(.
ؤاِل؛ رغبًة فيام عنَده من اخلرِي، ورهبًة  عاُء هو: االبتهاُل إىل اهللِ تعاىل بالسُّ  الدُّ
)1( صحي�ح: رواه أب�و داود )1481(، والرتم�ذي )2969(، واب�ن ماج�ه )3828(، وأمح�د )267/4(، 

]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1627([. 
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. ِّ مما قد َينِزُل من الضُّ
عاُء َنوعان:  والدُّ

وُع �لأوُل: دع�ُء �لعب�دِة. �لنَّ

وُع �لّث�ين: دع�ُء �ملَ�س�ألِة. و�لنَّ

أما النهَّوُع األوُل -وهو دعاُء العبادِة- فهو َطَلُب الثَّواِب من اهللِ تعاىل باألعامِل 
وِك،  ّياِت والرتُّ الّصاحلِة، بَجميِع أنواِعها الّظاهرِة والباطنِة، من األقواِل واألفعاِل والنِّ
التي َتأَلُ القلوَب بعظمِة اهللِ وجاللِه، أي: أن العبَد َيتعبَُّد هللِ؛ طلبًا لثوابِه، وَخوفًا 

من عقابِه.

عاَء لغرِي اهللِ تبارَك  َف هذا الدُّ . فمن رَصَ عاُء ال يكوُن إال هللِ عزَّ وجلَّ وهذا الدُّ
ِة اإلسالِم. وتعاىل؛ فقد َكَفَر ُكفرًا أكرَب، وَخَرَج عن ملَّ

عاُء -وهو الِعبادُة- هو الذي يقوُل اهلُل تبارَك وتعاىل فيه: )ڀ  وهذا الدُّ
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ ڤ( ]غافر[.
وهو الذي قاَل اهلُل فيه: )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې( ]األنعام[.
َينَفُع  َطَلُب ما  َلِب؛ أي:  الطَّ -وهو دعاُء املسألِة- فهو دعاُء  الّثاين  النهَّوُع  أما 
فيه  املسألِة-  دعاُء  -وهو  عاُء  الدُّ وهذا  ؛  ُضٍّ َكشِف  أو  َنفٍع،  َجلِب  من  الّداعي 

َتفصيٌل: 

- فليَس بشٍك،  أواًل: إذا َصَدَر من عبٍد ملثلِه من املخلوِقَي -وهو قاِدٌر حيٌّ حاِضٌ
وال َحرَج فيه، كقولِك لشخٍص ما: اسِقني ماًء، أو َأعِطني طعامًا، أو نحِو 
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ِ َفَأْعُطوُه، َوَمْن  ِ َفَأِعيُذوُه، َوَمْن َسَأَل بِاللهَّ ذلَك. وهلذا قاَل l: »َمِن اْسَتَعاَذ بِاللهَّ
َدَعاُكْم َفَأِجيُبوُه، َوَمْن َصَنَع إَِلْيُكْم َمْعُروًفا َفَكاِفُئوُه، َفإِْن َلْ َتُِدوا َما ُتَكاِفُئوَنُه 

َفاْدُعوا َلُه َحتهَّى َتَرْوا َأنهَُّكْم َقْد َكاَفْأُتُوُه«)1(.

آخَر من  إىل خملوٍق  املسألِة- من شخٍص  عاُء -وهو دعاُء  الدُّ َصَدَر هذا  إذا  ثانيًا: 
اهلُل  إال  عليه  َيْقِدُر  ال  ما  منه  وَطَلَب  املخلوُق-  هذا  كاَن  -أّيًا  اهللِ  خملوقاِت 
أو  أو حاضًا  ميتًا  أو  املدعوُّ حيًا  وحَده: فهذا مشٌك كافٌر؛ سواٌء كان هذا 
غائبًا، كَمن يقوُل: يا سيِّدي فالُن! اشِف مرييض. يا سيِّدي فالُن! ُردَّ غائبي. 
يا سيِّدي فالُن! َمَدد مدد! يا سيِّدي فالُن! أعِطني ولدًا. فهو َيطُلُب من امليِِّت 
أو احليِّ ما ال َيقِدُر عليه إال اهلُل، فهذا رشٌك أكرُب؛ ألن اهلَل َعزَّ وجلَّ قاَل لرسولِه 

l: )ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ختٱ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ( ]يونس[.
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  )ۋ  تعاىل:  وقاَل 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ( ]األعراف[.

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  )ڭ  تعاىل:  وقاَل 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  )ڇ  تعاىل:  وقال  ]احل��ج[،  وئ( 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ( ]فاطر[.
)1( صحيح: رواه أبو داود )1672(، والنس�ائي )2567(، وأمحد )68/2(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« 

.])852(
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فال جَيوُز للمسلِم أن َيدعَو َغرَي اهللِ، وأن يسأَل غرَي اهللِ فيام ال َيقِدُر عليه إال اهلُل.

ُن دعاَء العبادِة، ودعاُء العبادِة ُمسَتلِزٌم لدعاِء  واعَلموا أن دعاَء املسألِة يتضمَّ
عاَء  الدُّ عاِء، وتأُمُر به؛ ألنَّ  الدُّ ثُّ عىل  حَتُ املسألة. وقد جاَءِت اآلياُت واألحاديُث 

َينَفُع مما َنَزَل ومما مل َينِزل.

نيا  ُل منه املؤمُن عىل سعادِة الدُّ عاُء شأُنه عظيٌم، وفضُله كبرٌي، وباٌب َيتحصَّ  الدُّ
واآلخرِة، ومَع ذلَك فكثرٌي من الّناِس يَغُفُل عن هذا الباِب!

ەئ  ەئ  ائ  ائ  )ى   : وجلَّ عزَّ  اهلُل  يقوُل  ربِّنا:  كتاِب  ففي  أواًل: 
)ڀ  تعاىل:  وقال  ]البقرة:186[،   ) ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  )ڭ  تعاىل:  وقال  ]غافر[،  ڤ(  ڤ  ٹ 
ھ  ھ  ہ  )ہ  تعاىل:  وقال  ]غافر[،  ۈ(  ۆ  ۆ  ۇ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ( ]األعراف[.
وقاَل تعاىل: )ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

ۋ ۋ ۅ( ]غافر[.
ثُّ عليه:  عاِء، وحَتُ وقد جاَءِت األحاديُث عن النَّبيِّ l تأمُر بالدُّ

َوإِْنَسُكْم  َلُكْم َوآِخَرُكْم،  َأوهَّ َأنهَّ  َلْو  ِعَباِدى!  »َيا  l فيام َيرويِه عن ربِّه:  يقوُل 
ُكْم، َقاُموا ِف َصِعيٍد َواِحٍد َفَسَأُلونِى َفَأْعَطْيُت ُكلهَّ إِْنَساٍن َمْسَأَلَتُه َما َنَقَص َذلَِك  َوِجنهَّ

ِمهَّا ِعْنِدى إاِلهَّ َكَم َيْنُقُص اْلِْخَيُط إَِذا ُأْدِخَل اْلَبْحَر«)1(.

)1( صحيح: مسلم )2577(.
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وقاَل l: »إِنهَّ الَل َيُقوُل: َأَنا ِعْنَد َظنِّ َعْبِدى ِب، َوَأَنا َمَعُه إَِذا َدَعايِن«)1(.

َغَفْرُت  َوَرَجْوَتنِي  َدَعْوَتنِي  َما  إِنهََّك  آَدَم!  اْبَن   : َعزهَّ َوَجلهَّ الُل  »َقاَل   :l وقاَل 

َلَك َعَل َما َكاَن ِفيَك َواَل ُأَباِل«)2(.

، َولَِعْبِدى  اَلَة َبْينِى َوَبْيَ َعْبِدى نِْصَفْيِ وقاَل l: »َقاَل الُل َتَعاَل: َقَسْمُت الصهَّ

َما َسَأَل«)3(.

َعاِء«)4(. ِ ِمَن الدُّ ٌء َأْكَرَم َعَل اللهَّ وقاَل l: »َلْيَس َشْ

ا  ُهَ ُجُل إَِلْيِه َيَدْيِه َأْن َيُردهَّ وقال l: »إِنهَّ الَل َحيِىٌّ َكِريٌم، َيْسَتْحيِى إَِذا َرَفَع الرهَّ

.)5(» ِصْفًرا َخائَِبَتْيِ

َعاَء  َدائِِد َواْلُكَرِب َفْلُيْكثِِر الدُّ ُه َأْن َيْسَتِجيَب الُل َلُه ِعْنَد الشهَّ وقاَل l: »َمْن َسهَّ

َخاِء«)6(. يِف الرهَّ

إاِلهَّ  َرِحٍم  َقِطيَعُة  َواَل  إِْثٌم  ِفيَها  َلْيَس  بَِدْعَوٍة  َيْدُعو  ُمْسِلٍم  ِمْن  »َما   :l وقاَل 

ا َأْن  ِخَرَها يِف اآلِخَرِة، َوإِمهَّ ا َأْن َيدهَّ َل َلُه َدْعَوُتُه، َوإِمهَّ ا َأْن ُتَعجهَّ ا إِْحَدى َثاَلٍث؛ إِمهَّ َأْعَطاُه ِبَ

وِء ِمْثَلَها، َقاُلوا: إًِذا ُنْكثُِر؟! َقاَل: الُل َأْكَثُر«)7(. َيُكفهَّ َعْنُه ِمَن السُّ

)1( صحيح: مسلم )2675(.
)2( حسن لغريه: رواه الرتمذي )3540(، وأمحد )167/5(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1616([.

)3( صحيح: مسلم )395(.
)4( حس�ن لغ�ريه: رواه الرتم�ذي ) 3370(، وأمح�د )362/2(، والبخ�اري ىف» األدب املف�رد« ) 712(، 

]»صحيح الرتغيب والرتهيب« ) 1629([.
)5( صحي�ح: رواه الرتم�ذي )3556(، وأب�و داود ) 1488(، واب�ن ماج�ه )3865( وأمح�د )438/5(، 

]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1635([. 
)6( حسن لغريه: رواه الرتمذي )3382(، واحلاكم ) 1997(، ]»السلسلة الصحيحة« ) 593([.

)7( حس�ن صحي�ح: رواه أمح�د ) 18/3(، وعب�د بن محيد )937(، واب�ن أيب ش�يبة ) 29170 (، ]»صحيح 
الرتغيب والرتهيب« )1633([.
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 ِ اللهَّ ِعَباَد  َفَعَلْيُكْم  َيْنِزْل؛  َلْ  َوِمهَّا  َنَزَل  ِمهَّا  َيْنَفُع  َعاَء  الدُّ »إِنهَّ   :l وقاَل 
َعاِء«)1(.  بِالدُّ

 .)2( » َعاُء، َواَل َيِزيُد يِف اْلُعُمِر إاِلهَّ اْلِبُّ وقاَل l: »اَل َيُردُّ اْلَقَضاَء إاِلهَّ الدُّ
 �لدع�ُء َينفُع �ملوؤمَن: 

املكروِه،  دفِع  يف  األسباِب  أقوى  من  عاُء  »الدُّ اهلُل:  رمَحه  الَقيِِّم  ابُن  يقوُل 
ُه، وَيمَنُع  وُحصوِل املطلوِب، وهو أنفُع األدويِة، وهو عُدوُّ البالِء، ُيدافُعُه ويعاجِلُ

ُفه إذا َنَزَل«. نزوَله، وَيرَفُعه، أو خيفِّ

عاء مع البالِء ثالُث مقاماٍت:  ويقوُل: »للدُّ
 أحدها- أن يكوَن الدعاُء أقوى من البالِء؛ فَيدَفُعه.

 الثاين - أن يكوَن الدعاُء أضعَف من البالِء، فَيقوى عليه البالُء، فُيصاُب به العبُد، 
ُفه وإن كاَن ضعيفًا. فِّ ولكن قد خُيَ

الثالث - أن َيتقاوما، ويمنَع كلُّ واحٍد منهام صاحَبه«)3(.

 فعليُكم بالدعاِء لَتدفعوا به البالَء.

هبذا  َيدعَو  أن  للُمسلِم  جَيوُز  هل  وهو:  األذهاِن؛  عىل  َيِرُد  قد  سؤاٌل  وههنا 
طَف فيه«؟! عاِء: »اللهمَّ إين ال َأسَأُلَك ردَّ القضاِء، ولكنِّي أسأُلَك اللُّ الدُّ

ّياراِت،  وهذا دعاٌء َنسَمُعه من كثرٍي من النَّاِس، وَنراُه مكتوبًا عىل كثرٍي من السَّ
عاِء؟ واجلواُب: أن هذا  الدُّ الُبيوِت، فهل جَيوُز للمسلِم أن يدعَو هبذا  وُيكَتُب يف 
َع لنا أن َنسأَله ردَّ القضاِء،  ِة؛ وذلَك ألنَّ اهلَل رَشَ نَّ دعاٌء خطٌأ، خمالٌف للكتاِب والسُّ

)1( حسن لغريه: رواه الرتمذي )3548(، وأمحد )234/5(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1634([. 
)2( حس�ن: رواه الرتم�ذي )2139(، والط�رباين )6128(، والب�زار )2540(، »السلس�لة الصحيح�ة« رقم 

.])154(
)3( »اجلواب الكايف« )24-22(.
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َمنا وأخرَبنا أنه جَيوُز للُمسلِم أن َيسأَل اهلَل ردَّ القضاِء. سوُل l َعلَّ والرَّ

قاَل تعاىل: )ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( ]الفلق[.

فأنَت يف ذلَك َتستعيُذ باهللِ من رشِّ الَقضاِء.

ُذ ِمْن ُسوِء اْلَقَضاِء َوِمْن َدَرِك  بِىهَّ l َكاَن َيَتَعوهَّ وعن أيب هريرة m: »َأنهَّ النهَّ
َقاِء َوِمْن َشَمَتِة اأَلْعَداِء«)1(. الشهَّ

ُهمهَّ اْهِديِن ِفيَمْن َهَدْيَت، َوَعاِفنِي  وقاَل l: -يف دعاِء الُقنوِت املعروِف-: »اللهَّ
ْيَت َوَباِرْك ِل ِفيَم َأْعَطْيَت َوِقنِي َشهَّ َما َقَضْيَت«)2(. نِي ِفيَمْن َتَولهَّ ِفيَمْن َعاَفْيَت َوَتَولهَّ

َعاُء«)3(، ويف  وقد َسَبَق أن ذَكرنا أنَّ النَّبيَّ l يقوُل: »اَل َيُردُّ اْلَقَضاَء إاِلهَّ الدُّ
َعاُء«)4(. لفظ: »ال َيُردُّ اْلَقَدَر إاِل الدُّ

فَيجوُز للُمسلِم أن َيدعَو اهلَل عزَّ وجلَّ أن َيِقَيه رشَّ الَقضاِء، وأن يدعَو اهلَل عزَّ 
همَّ إنا ال َنسأُلَك ردَّ القضاِء..(  عاُء بقولِنا: )اللَّ وجلَّ بَردِّ القضاِء. فإَذن: ال جيوُز الدُّ

َظ به. إلخ، وال َينبغي للُمسلِم أبدًا أن َيتلفَّ

وا وداِوُموا عليه، واسَألوا اهلَل كلَّ ما  عاِء، واجَتِهدوا فيه، وأحِلُّ  وعليُكم بالدُّ
تتمنَّوَن من َفضِله.

كام قاَل تعاىل: )ڭ ڭ ڭ ۇ( ]النساء:32[.

)1( صحيح: رواه مسلم )2707(.
)2( صحي�ح: رواه أب�و داود )1425(، والرتم�ذي ) 464(، والنس�ائي )1745(، واب�ن ماجه )1178(، ]» 

إرواء الغليل« ) 172/2([.
)3( حس�ن لغريه: رواه الرتم�ذي )2139(، والطرباين )6128(، والبزار )2540(، ]»السلس�لة الصحيحة« 

.])154(
)4( حس�ن: رواه أمح�د ) 280/5(، واب�ن أيب ش�يبة )29867(، والط�رباين )1442(، ]»صحي�ح الرتغيب 

والرتهيب« )1638([.
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.)1(» ُه َعزهَّ َوَجلهَّ َم َيْسَأُل َربهَّ وقاَل l: »إَِذا َتَنهَّى َأَحُدُكْم َفْلَيْسَتْكثِْر؛ َفإِنهَّ

ُه َيْسَأُل َربهَُّه«)2(.  وقال l: »إَِذا َسَأَل َأَحُدُكْم َفْلُيْكثِْر؛ َفإِنهَّ

واعلموا أن اهلَل عزَّ وجلَّ ُيِبُّ من عبِده أن يسأَله ويدعَوه، وَيغضُب اهلُل عىل 
عبِده إذا مل َيسأْلُه؛ قاَل l: »َمْن َلْ َيْسَأِل الَل َيْغَضْب َعَلْيِه«)3(.

ابَن آدم!
حاجًة آدَم  ُب��ن��ّي  َت��ْس��أَل��ّن  ال 

 

سؤالُه تركَت  إْن  يغضُب  اهلُل 

 

فإنَّام اإلل���ِه  ُم��َس��اَءل��َة  ف��ال��َزْم 

 

��َج��ُب َوَس���ِل ال��ذي أب��واُب��ُه ال حُتْ

 

َيْغَضُب ُي��س��أُل  ح��َي  آدَم  َوُب��َن��يُّ 

 

ُب نتقلَّ ربِّ��ن��ا  رمح���ِة  ف��ض��ِل  يف 

 

، واطُلبوا منه ما ِشئُتم؛ فإنَّه عىل كلِّ يشٍء قديٌر. فادعوا اهلَل عزَّ وجلَّ

وا بأنبياِء اهللِ يف دعائِهم هللِ! أما َتقرؤوَن القرآَن؟! وتأسَّ

فهذا آدُم q َدعا اهلَل أن َيتوَب عليه، فتاَب عليه.

وهذا نوٌح q َدعا اهلَل أن ُيِلَك قوَمه، فاستجاَب اهلُل له وأهَلَك قوَمه.

وهذا ُموسى q َدَعا ربَّه وهو عنَد ماِء َمدَيَن، فاستجاَب اهلُل لُه، وأكَرَمه 
يِخ الكبرِي. واِج، والَعمِل عنَد الشَّ باألمِن والزَّ

اه من  وهذا يونُس q َدعا ربَّه وهو يف َبطِن احلوِت، فاستجاَب اهلُل له، ونجَّ
، وأخرَجه من بطِن احلوِت. الَغمِّ

)1( صحي�ح: رواه عب�د ب�ن محي�د )1496(، والط�رباين يف األوس�ط ) 2040(، ]»السلس�لة الصحيح�ة« 
.])1266(

)2( صحيح: رواه ابن حبان )889(، ]»السلسلة الصحيحة« )1325([.
)3( حسن: رواه الرتمذي )3373(، وابن ماجه )3827(، والبخاري يف» األدب املفرد« ) 677(، ]» السلسلة 

الصحيحة« ) 2654([.
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وُب q َدعا ربَّه أن َيشِفَيه من َمَرِضه الذي طاَل، فاستجاَب اهلُل له  وهذا أيُّ
وَشفاه.

ه  َ َة الّصاحِلَة، فاستجاَب اهلُل له وَبشَّ يَّ رِّ وهذا َزكرّيا q َدعا ربَّه أن َيرُزَقه الذُّ
بَيحيى.

عاِء؛ فإنه َينَفع مما َنَزَل ومما مل َينِزُل. فَعليُكم بالدُّ

يا من ُحِرمَت املال! ادُع اهلَل أن ُيعِطَيَك مااًل.

يا من ُحِرمَت األوالَد! ادُع اهلَل أن َيرُزَقَك ولدًا.

يا من ابُتليَت باألمراِض! ادُع اهلَل أن َيشِفَيَك من َمَرِضَك.

فاهلُل عزَّ وجلَّ يقوُل: )ٺ ٺ ٺ( ]غافر:60[.

عىل  به  ُل  َتتَحصَّ الذي  ريُق  الطَّ فهو  عاِء،  بالدُّ فعليُكم  عظيٌم؛  شأُنه  عاُء  الدُّ  
نيا واآلخرِة. َسعادِة الدُّ

له؛  اهلُل  َيستجيَب  أن  أراَد  َينَفُع بشوٍط َخسٍة، فمن  إنام  عاَء  الدُّ أن  واعَلموا 
وَط:  َق هذِه الشُّ قِّ فَعليه أن ُيَ

عاء:  الشرط األول: اإلخالُص يف الدُّ

َق َقلَبَك باهللِ؛ ألنَّ اهلَل عزَّ وجلَّ  َه بقلبَِك ولسانَِك إىل اهللِ، وُتَعلِّ وهو أن َتتَوجَّ
قاَل: )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( ]غافر[.

َكِلَمٍت،  ُمَك  ُأَعلِّ إِنِّى  ُغاَلُم!  »َيا   :m عّباٍس  البِن   l النَّبيُّ  وقاَل 
َ، َوإَِذا اْسَتَعْنَت  اَهَك، إَِذا َسَأْلَت َفاْسَأِل اللهَّ َفْظَك، اْحَفِظ الَل َتِْدُه ُتَ اْحَفِظ الَل َيْ

.)1(»ِ بِاللهَّ َفاْسَتِعْن 

)1( صحي�ح: رواه الرتم�ذي )2516(، وأمح�د )1/ 293(، ]»ختري�ج أحادي�ث رشح العقي�دة الطحاوي�ة« 
.])296(
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 :l رُط الّثاني: املتابعُة لرسوِل اهلِل الشَّ

َمَك النَّبيُّ l، وإيَّاَك واألدعيَة املبتدَعَة  فإذا أردَت أن َتدعَو اهلل؛ فادُعُه بام علَّ
.q التي ابتَدَعها ُأناٌس ال ِعلَم هلم، أراُدوا الزّياَدَة عىل هديِه

يقوُل اهلُل عزَّ وجلَّ لرسولِه l: )يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت 
مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس( ]الكهف[.

.)1(» ويقوُل l: »َمْن َأْحَدَث يِف َأْمِرَنا َهَذا َما َلْيَس منه َفُهَو َردٌّ

.)2(» وقاَل l: »َمْن َعِمَل َعَماًل َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َردٌّ
رُط الثالُث: الثِّقُة باهلِل والَيقنُي باإلجابِة:  الشُّ

عاِء- أن اهلَل غنيٌّ كريٌم، وأن اهلَل عىل كلِّ يشٍء  فعىل الّداعي أن َيعتِقَد -عنَد الدُّ
قديٌر.

قاَل تعاىل: )ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ( ]النحل[.
ا املحروُم من الولِد! إذا قاَل لَك األطباُء: ال ُيمِكُن أبدًا أن ُتنِجَب الولَد،  فيا أيُّ

عاِء. فإّياَك إّياَك أن َتيأَس، وعليَك بالدُّ
ا املريُض َمَرضًا قاَل َلك األطباُء عنه: ال َتشفى منه أبدًا! إّياَك أن َتيأَس،  ويا أيُّ
عاِء فاهلُل هو الذي َشفى أيوَب بعَد ثامنيَة َعَش عامًا من َمَرِضِه)3(؛ وهو  وعليَك بالدُّ

قاِدٌر أن يشِفَيك.
وقاَل تعاىل: )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ( 

]احلجر[. 

-َوَقاَل-  َهاَر  َوالنهَّ ْيَل  اللهَّ اُء  َسحهَّ َنَفَقٌة  َتِغيُضَها  اَل  َمأَلى  اللِ  »َيُد   :l ويقوُل 
)1( صحيح: رواه الرتمذي )6152(، وأمحد )1/ 392(، ]»ختريج أحاديث رشح العقيدة الطحاوية« )692([. 

)2( متفق عليه: رواه البخاري )2697(، ومسلم ) 1718(، واللفظ له.
)3( صحيح: ومسلم )1718(.
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ُه َلْ َيِغْض َما يِف َيِدِه، َوَكاَن َعْرُشُه َعَل  َمَء َواأَلْرَض َفإِنهَّ َأَرَأْيُتْم َما َأْنَفَق ُمْنُذ َخَلَق السهَّ
ِفُض َوَيْرَفُع«)1(.  اْلَاِء َوبَِيِدِه اْلِيَزاُن َيْ

 :l باإلجابِة؛ لقولِه  ُموِقٌن  اهلَل وهو  َيدعَو  امُلسلُم ذلَك؛ فعليه أن  َعِلَم  إذا 
»اْدُعوا الَل َوَأْنُتْم ُموِقُنوَن بِاإِلَجاَبِة«)2(. 

رُط الّرابُع: ُحضوُر الَقلِب، واخُلشوُع والرَّغبُة فيما عنَد اهلِل من الثَّواِب، والرَّهبُة مّما  الشَّ
عنَده من الِعقاِب: 

هبِة؛ قاَل  غبِة والرَّ فاهلُل عزَّ وجلَّ أثنى عىل عباِده الّصاحِلَي الذيَن َيدعوَنه بالرَّ
)ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  تعاىل: 

ۇئ ۇئ ۆئ( ]األنبياء[.

ويقوُل l: »اْدُعوا الَل َوَأْنُتْم ُموِقُنوَن بِاإِلَجاَبِة، َواْعَلُموا َأنهَّ الَل ال َيْسَتِجيُب 
ُدَعاًء ِمْن َقْلٍب َغاِفٍل الٍه«)3(.

عاء:  رُط اخلاِمُس: الَعزُم واجَلزُم يف الدُّ الشَّ

يِف  َفْلَيْعِزْم  َأَحُدُكْم  َدَعا  »إَِذا  فقاَل:  عاِء،  الدُّ l عن االستثناِء يف  َنى  وهلذا 
ُهمهَّ إِْن ِشْئَت َفَأْعِطنِي، َفإِنهَّ الَل اَل ُمْسَتْكِرَه َلُه«)4(. َعاِء َواَل َيُقِل: اللهَّ الدُّ

ُه اَل ُمْكِرَه َلُه«)5(. ويف روايٍة: »َفإِنهَّ

ُهمهَّ اْغِفْر ِل إِْن ِشْئَت، َوَلِكْن لَِيْعِزِم  ويقوُل l: »إَِذا َدَعا َأَحُدُكْم َفاَل َيُقِل: اللهَّ
ٌء َأْعَطاُه«)6(. ْغَبَة، َفإِنهَّ الَل اَل َيَتَعاَظُمُه َشْ ِم الرهَّ اْلَْسَأَلَة َوْلُيَعظِّ

)1( انظر »السلسلة الصحيحة« )17(.
)2( متفق عليه: البخاري ) 4684(، ومسلم )993( واللفظ للبخاري.

)3( حسن لغريه: رواه الرتمذي )3479(، واحلاكم )1771(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1653([.
)4( حسن لغريه: رواه الرتمذي )3479(، واحلاكم )1771(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1653([. 

)5( متفق عليه: البخاري )6339(، ومسلم )2678(.

)6( متفق عليه: البخاري )6339(، ومسلم )2678(.
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عاِء؛ أن َيُردَّ املسلِمَي إىل دينِهم رّدًا  هوا إىل اهللِ بالدُّ فاتهَّقوا الَل عباَد اللِ! وتوجَّ
َعَل هلم خَمَرجًا. مجياًل وأن جَيَ

ُيَؤلَِّف بَي قلوبِنا،  َ علينا رِشاَرنا، وأن  َ علينا ِخياَرنا، وال ُيولِّ ُيَولِّ ادعوه أن 
نا عىل أعدائِنا. وأن َينُصَ
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آداُب الدعاِء وموانُع اإلجابِة
)ڀ ٺ ٺ ٺ   : ا اإلخوُة عباَد اهلل! يقوُل اهلُل عزَّ وجلَّ أيُّ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( ]غافر[.
َعاُء ُهَو اْلِعَباَدُة«)1(. ويقوُل l: »الدُّ

أن  جَيُِب  التي  وِط  الشُّ وعِن  عاِء،  الدُّ َفضِل  عن  املاضيِة  اخُلطبِة  يف  منا  تكلَّ  
عاَء َيَنَفُع صاحَبه مما َنَزَل ومما مل َينِزل. َ لنا أنَّ الدُّ عاِء. وتبيَّ ر يف الدُّ تتوفَّ

 وكالُمنا يف هذه اخُلطبِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- عن أمَريِن: 
عاِء. أواًل: آداُب الدُّ

عاِء. ثانيًا: املوانُع التي َتَنُع من إجابِة الدُّ

عاِء  نيا واآلخرِة، فمن أراَد أن َينتِفَع بالدُّ عاُء َينَفُع، وهو باٌب إىل سعادِة الدُّ  الدُّ
َب بآدابِه، ومنها:  فعليه أن َيتأدَّ

الِة عىل رسوِل اهللِ l وخَيتَِم بذلَك. أواًل: أن َيبدَأ دعاَءه بحمِد اهللِ والصَّ

َعىَل  ُيَصلِّ  َفَلْم  َصاَلتِِه،  ىِف  َيْدُعو  َرُجاًل  َسِمَع   l اهللِ  رسوُل  هو  فها 
ِه: »إَِذا َصلهَّ  l: »َعِجَل َهَذا«. ُثمَّ َدَعاُه َفَقاَل َلُه َأْو لَِغرْيِ بِىُّ بِىِّ l، َفَقاَل النَّ النَّ
َبْعُد  لَِيْدُع  ُثمهَّ   l بِىِّ النهَّ َعَل  لُِيَصلِّ  ُثمهَّ  َعَلْيِه  َناِء  َوالثهَّ  ِ اللهَّ بَِتْحِميِد  َفْلَيْبَدْأ  َأَحُدُكْم 

بَِم َشاَء«)2(.

بِيِّ  ، َومَلْ ُيَصلِّ َعىَل النَّ ِد اهللَّ وَسِمَع َرُسوُل اهللِ l َرُجاًل َيْدُعو يِف َصاَلٍة مَلْ ُيَمجِّ

)1( صحي�ح: رواه أب�و داود )1481(، والرتم�ذي )2969(، واب�ن ماج�ه )3828(، وأمح�د )267/4(، 
]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1627([. 

)2( صحيح: رواه الرتمذي )3477(، وأبو داود )1481(، ]»صحيح اجلامع « ) 648([.
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َمهم َرُسوُل اهللِ l، َفَسِمَع  ، ُثمَّ َعلَّ ا اْل�ُمَصلِّ َ l َفَقاَل َرُسوُل اهللِ l: َعِجْلَت َأيُّ
بِيِّ l، َفَقاَل َرُسوُل  َد اهلَل َومَحَِدُه، َوَصىلَّ َعىَل النَّ ، َفَمجَّ َرُسوُل اهللِ l َرُجاًل ُيَصلِّ

ْب، َوَسْل ُتْعَط«)1(. اهللِ l: »اْدُع ُتَ

ُيَصلهَّ  َحتهَّى  َمِء  السهَّ َعِن  ُجوٌب  َمْ ُدَعاٍء  »ُكلُّ   :m وقال عل بن أيب طالب 
.)2(»l ٍد مهَّ َعَل ُمَ

عاِء. ِة؛ أي: ُيداوَم عىل الدُّ دَّ خاِء والشِّ ثانيًا: أن يدعَو يف الرَّ

َعاَء  َدائِِد َوالُكَرِب َفْلُيْكثِِر الدُّ ُه َأْن َيْسَتِجيَب الُل َلُه ِعْنَد الشهَّ يقوُل l: »َمْن َسهَّ
َخاِء«)3(. يِف الرهَّ

يِف  َيْعِرْفَك  َخاِء  الرهَّ يِف  اللِ  إَِل  ْف  »َتَعرهَّ  :m عّباٍس  البِن   l وقاَل 
ِة«)4(. دهَّ الشِّ

والتَقَمه  تِه  ِشدَّ يف  َوَقَع  فلام  خاِء،  الرَّ يف  ربِّه  إىل  َف  تعرَّ  q ُيونُس  وهاهو 
ه؛ وكذلَك ُينجي سبحاَنه املؤِمنَي،  احلوُت وَدعا ربَّه؛ استجاَب اهلُل له، وَنّجاه من َغمِّ

، فقاَل تعاىل: )ڻ ڻ ڻ ڻ  نا يف كتابِه َسَبَب استجابتِه هلذا النَّبيِّ وقد َذَكَر لنا ربُّ
ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ( ]الصافات[.

َيدُعَو عىل أهلِه أو مالِه أو ولِده أو نفِسه؛ خشيَة أن تكوَن هذه ساعَة  أن ال  ثالثًا: 
قاَل  ولذلَك  املكروُه؛  فَيَقُع  دعاَءه،  وتعاىل  تبارَك  اهلُل  فَيستجيُب  استجابٍة، 
)1( صحيح: رواه الرتمذي ) 3476(، و النسائي )1208(، وأمحد )18/6(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« 

 .])1643 (
�عب )1575(، ]»السلس�لة  )2( صحيح لغريه: رواه الطرباين يف »املعجم األوس�ط« )721(، والبيهقي يف الشِّ
الصحيحة« )2035([. وقال األلباين رمحه اهلل: و هو يف حكم املرفوع ألن مثله ال يقال من قبل الرأي كام 

قال السخاوي وحكاه عن أئمة احلديث و األصول .
)3( حسن لغريه: رواه الرتمذي )3382(، وأبو يعىل )6396(، ]»السلسلة الصحيحة« )593([. 
)4( صحيح لغريه: رواه أمحد ) 307/1(، وعبد بن محيد )636(، ]»صحيح اجلامع« ) 2961([.
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النَّبيُّ l: »اَل َتْدُعوا َعَل َأْنُفِسُكْم، َواَل َتْدُعوا َعَل َأْواَلِدُكْم، َواَل َتْدُعوا َعَل 
ِ َساَعًة ُيْسَأُل ِفيَها َعَطاًء َفَيْسَتِجيُب َلُكْم«)1(. َأْمَوالُِكْم، اَل ُتَواِفُقوا ِمَن اللهَّ

عاِء بي امُلخافتِة واجَلهِر. رابعًا: أن خَيِفَض َصوَته يف الدُّ

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  )ہ   : وجلَّ عزَّ  اهلَل  يقوُل 
ۓ( ]األعراف[.

الناُس!  »أهيا  عاِء:  بالدُّ َرَفعوا أصواَتم  حابِة عنَدما  للصَّ  l سوُل  الرَّ وقاَل 
َقِريًبا  َسِميًعا  َتْدُعوَن  إِنهَُّكْم  َغائًِبا،  َواَل   ، َأَصمهَّ َتْدُعوَن  اَل  إِنهَُّكْم  َأْنُفِسُكْم،  َعَل  اْرَبُعوا 

َوْهَو َمَعُكْم«)2(.

َع إىل اهللِ يف دعائِه. خامسًا: أن يتضَّ

)ۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ  تعاىل:  قاَل 
]األنعام[،  ېئ(  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

وقاَل تعاىل: )ۉ ۉ ې ې ې ې( ]األعراف:205[.

ى  ى  ې  )ې  فقاَل:  الّصاحِلَي،  عبادِه  عىل  اهلُل  وأثنى 
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ( ]األنبياء[.

سادسًا: أن َيبِكَي يف دعائِه من َخشيِة اهللِ تعاىل.

أما رَأيُتم -يا عباَد اهللِ!- كثريًا من اجلهَلِة الذين َيِقفوَن عنَد قبوِر الّصاحِلَي أو 
عنَد قرِب النَّبيِّ l، َيرَفعوَن أيِدَيم وَيبكوَن وخيَشعوَن، وهم َيدعوَن غرَي اهللِ، وهم 
بُدعائِِهم ذلَك ُيِشكوَن؟! ومَع ذلَك َترى أحَدهم واِقفًا خاِشعًا َذلياًل!! فأَنت أوىل 

أن َتفَعَل ذلَك بي َيَدِي اهللِ.
)1( صحيح: رواه مسلم )3009(.

)2( متفق عليه: رواه البخاري )4205 (، ومسلم )2704(.
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 :q قاَم ُيصلِّ ليلًة، فقرَأ قوَل اهللِ تعاىل يف إبراهيَم l ِفها هو رسوُل اهلل
عيسى  وقوَل  ]إبراهيم:36[،   ) چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڦ 

]املائدة[،  ىئ(  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  )وئ   :q
: َيا ِجرِبيُل! اذَهب  تِي«. َوَبَكى، َفَقاَل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ تِي ُأمهَّ ُهمهَّ ُأمهَّ َفَرَفَع َيَدْيِه َوَقاَل »اللهَّ
ُه  َفَأْخرَبَ َفَسَأَلُه،   q ِجرْبِيُل  َفَأتاُه  ُيبِكيَك؟  َما  َفَسلُه  َأْعَلُم-  َك  َوَربُّ  - ٍد  مَّ حُمَ إىَِل 
ٍد َفُقْل: إِنَّا  مَّ : َيا ِجرْبِيُل! اْذَهْب إىَِل حُمَ ُ ِ l باَِم َقاَل- َوُهَو َأْعَلُم- َفَقاَل اهللَّ َرُسوُل اهللَّ

تَِك َواَل َنُسوُءَك )1( َسُنْرِضيَك ىِف ُأمَّ

يِل، َوِقف بي َيَدِي اهللِ  ا املحروُم من الَوَلِد! ُقْم يف َجوِف اللَّ ا الريُض! أيُّ أهيُّ
ا املظلوُم! ُقم  ا الَفقرُي! أيُّ الِة، وادُعُه وابِك إليه: َيستِجْب لَك. أيُّ عزَّ وجلَّ يف الصَّ

يِل، وابِك بي َيَدِي اجلّباِر: َيسَتِجب لَك. ِمَن اللَّ

عاِء. سابعًا: أن ُيِلحَّ عىل ربِّه يف الدُّ

عاِء،  ّزاُق الَكريُم- ُيِبُّ من َعبِده أن ُيِلحَّ عليه يف الدُّ فاهلُل عزَّ وجلَّ -وهو الرَّ
! عاَء، وهو سبحاَنُه ُيبُّ أن َيسَمَع قوَلنا: يا ربِّ يا ربِّ َر الدُّ وأن ُيَكرِّ

اَلِل َواإِلْكَراِم«)2(. وا بيا ذا اجْلَ وهلذا قاَل l: »َألظُّ

َفَلم  َدَعْوُت  َيُقوُل:  َيعَجْل  َل  َما  أَلَحِدُكم  »ُيْسَتجاُب   :l وقال   
ِل«)3(. ُيْسَتَجب 

عاَء! َك الدُّ ! فلم ُيسَتَجب له، فرَتَ َكم من َمريٍض قاَل: يا ربِّ

عاَء! َتِي، ثم َتَرَك الدُّ ًة أو مرَّ ! مرَّ َكم من إنساٍن حمروٍم من الولِد قاَل: يا ربِّ
)1( صحيح: رواه مسلم )202(.

)2( صحي�ح: رواه الرتم�ذي )3524(، والنس�ائي يف الك�ربى ) 11563(، وأمح�د )177/4(، ]»السلس�لة 
الصحيحة« )1536([.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )6340(، ومسلم )2735(.
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عاَء! َك الدُّ ! فلم ُيْعَط؛ فرَتَ َكم من إنساٍن ُيريُد مااًل قال: يا ربِّ

عاَء، وأن َتدُعَو ساعًة بعَد ساعٍة،  َر الدُّ ال يا عبَداهللِ! إن اهلَل ُيِبُّ ِمنَك أن ُتَكرِّ
عاَء. ويومًا بعَد يوٍم، وليلًة بعَد ليلٍة، وال َتيَأس وال َترُتِك الدُّ

عاِء. نِب، وبنِعَمِة اهللِ عليه حاَل الدُّ ثامنًا: أن َيعرِتَف بالذَّ

ُهمهَّ  ُد ااِلْستِْغَفاِر َأْن َتُقوَل: اللهَّ َمنا النَّبيُّ l سيَِّد االستغفاِر فقاَل: »َسيِّ فقد علَّ
َأْنَت َربِّ اَل إَِلَه إاِلهَّ َأْنَت، َخَلْقَتنِي َوَأَنا َعْبُدَك، َوَأَنا َعَل َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت، 
ُه اَل  َأُعوُذ بَِك ِمْن َشِّ َما َصَنْعُت، َأُبوُء َلَك بِنِْعَمتَِك َعَلهَّ َوَأُبوُء بَِذْنبِي، فاْغِفْر ِل َفإِنهَّ

ُنوَب إاِلهَّ َأْنَت«)1(. َيْغِفُر الذُّ

! استجاَب اهلُل لَك. فإذا اعرَتفَت بَذنبَِك وبنِعَمِة اهللِ عليَك وُقلَت: يا ربِّ

ُهمهَّ َأْنَت اْلَِلُك، اَل إَِلَه إاِلهَّ َأْنَت،  الِة: »اللهَّ ويقوُل l يف دعاِء االستفتاِح يف الصَّ
ُه  إِنهَّ َجِيًعا،  ُذُنوبِى  ِل  َفاْغِفْر  بَِذْنبِى،  ْفُت  َواْعَتَ َنْفِس  َظَلْمُت  َعْبُدَك،  َوَأَنا  َربِّى  َأْنَت 
َأْنَت،  إاِلهَّ  أَلْحَسنَِها  هَيِْدي  اَل  اأَلْخاَلِق  أَلْحَسِن  َواْهِديِن  َأْنَت،  إاِلهَّ  ُنوَب  الذُّ َيْغِفُر  اَل 
َئَها إاِلهَّ َأْنَت«)2(فاعرتاُف العبِد بنعمِة خالِقه  ُف َعنِّي َسيِّ َئَها اَل َيْصِ ْف َعنِّي َسيِّ َواْصِ

عاِء. عاِء: من آداِب الدُّ عليه، وبَذنبِه هو َنحَو خالقِه عنَد الدُّ

ِة، ومنها:  عيَّ َل الّداعي إىل ربِّه بالوسائِل الشَّ تاسعًا: أن يتوسَّ

عاِء بأسامِء اهللِ احُلسنى وصفاتِه. ُل يف الدُّ 1- التََّوسُّ

قاَل تعاىل: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( ]األعراف:180[.

ُقل: يا غفوُر! اغِفر ل، يا َرمحُن! ارمَحني، يا رّزاُق! ارُزقني.

ُهمَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك بَِأينِّ َأْشَهُد َأنََّك َأْنَت اهلُل اَل  بِيُّ l َرُجاًل َيُقوُل: اللَّ وَسِمَع النَّ
)1( صحيح: رواه البخاري )6306(. 

)2( صحيح: رواه مسلم )771(.
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َمُد َفَقاَل: »َلَقْد َسَأْلَت الَل بِاْسِمِه اأَلْعَظِم الهَِّذي إَِذا  إَِلَه إاِلَّ َأْنَت اْلَواِحُد اأَلَحُد الصَّ
ُدِعَي بِِه َأَجاَب، َوإَِذا ُسئَِل بِِه َأْعَطى«)1(.

عاُء باسٍم أو صفٍة تتناَسُب مَع املَدعوِّ به،  ومما َينبغي مالحظُته أن يكوَن الدُّ
فال َيقوُل: )اللهمَّ يا َغفوُر! انَتِقم من ُفالٍن( أو: )أسأُلَك بأنََّك عزيٌز ذو انتقاٍم! أن 
َم-: )يا  ِفُق وَمعنى االسِم وُمقتضاه؛ فيقوُل -كام تقدَّ َترَحم فالنًا(!! بل َيدعو بام يتَّ

غفوُر! اغِفر ل، يا رمحُن! ارمحني..( إىل غرِي ذلَك.

عاِء بَعَمٍل صالٍح قاَم به الّداعي:  ُل يف الدُّ 2- التَّوسُّ

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  فقاَل تعاىل:  نا يف كتابِه،  ربُّ َمنا  كام علَّ
باهللِ  بإيامنِنا  َل  َنتوسَّ أن  َمنا  فعلَّ عمران[.  ]آل  ڀ(  پ  پ  پ 
ُهمَّ بإيامين  سوِل، ثم َنطُلَب منه أن َيكُتَبنا مَع الّشاهديَن، فيجوُز لَك أن تقوَل: اللَّ والرَّ
بَِك، أو بَمَحبَّتي لَك، أو باتِّباعي لرسولَِك، أو بمحبَّتي لرسولَِك: أن َتغِفَر ل، أو 

َترُزَقني..إلخ.

فالٍن-  بَسيِّدي  أو  ُفالٍن،  بجاِه  اهللِ  إىل  َل  َتتوسَّ -كأن  اأُلخرى  الَوسائُل  أما 
َل هبا. فهذه وسائُل غرُي َمشوعٍة، وال جَيوُز للّداعي أن َيتوسَّ

لوا إىل اهللِ بأعامهِلُم الّصاحلِة:  وهاهُم الثَّالثُة الذين َدَخلوا الغاَر؛ توسَّ

َغاٍر  إَِل  اْلَبِيَت  َأَوُوا  َحتهَّى  َقْبَلُكْم،  َكاَن  ِمهَّْن  َرْهٍط  َثاَلَثُة  »اْنَطَلَق   :l يقول 
ُه اَل ُيْنِجيُكْم  ْت َعَلْيِهُم اْلَغاَر، َفَقاُلوا: إِنهَّ َبِل، َفَسدهَّ َفَدَخُلوُه، َفاْنَحَدَرْت َصْخَرٌة ِمَن اجْلَ
ُهمهَّ َكاَن ِل  ْخَرِة إاِلهَّ َأْن َتْدُعوا الَل بَِصالِِح َأْعَملُِكْم، َفَقاَل َرُجٌل ِمْنُهُم: اللهَّ ِمْن َهِذِه الصهَّ
ٍء  َأَبَواِن َشْيَخاِن َكبرَِياِن، َوُكْنُت اَل َأْغبُِق َقْبَلُهَم َأْهاًل، َواَل َمااًل َفَنَأى ِب يِف َطَلِب َشْ
)1( صحي�ح: رواه والرتم�ذي )3475(، النس�ائي ) 7666(، واب�ن ماج�ه ) 3857(، ]»صحي�ح الرتهي�ب 

والرتغيب« )1640([.
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، َوَكِرْهُت َأْن  َم َنائَِمْيِ َم َغُبوَقُهَم َفَوَجْدُتُ َيْوًما َفَلْم ُأِرْح َعَلْيِهَم َحتهَّى َناَما َفَحَلْبُت َلُ
َبَرَق  َحتهَّى  اْستِيَقاَظُهَم  َأْنَتِظُر  َيَديهَّ  َعَل  َواْلَقَدُح  َفَلبِْثُت  َمااًل،  َأْو  َأْهاًل،  َقْبَلُهَم  َأْغبَِق 
ْج  َفَفرِّ َوْجِهَك  اْبتَِغاَء  َذلَِك  َفَعْلُت  ُكْنُت  إِْن  ُهمهَّ  اللهَّ َغُبوَقُهَم،  َبا  َفَشِ اْلَفْجُرَفاْسَتْيَقَظا، 

ُروَج«. ْخَرِة، َفاْنَفَرَجْت َشْيًئا اَل َيْسَتِطيُعوَن اْلُ ا َما َنْحُن ِفيِه ِمْن َهِذِه الصهَّ َعنهَّ

ُهمهَّ َكاَنْت ِل بِْنُت َعمٍّ َكاَنْت َأَحبهَّ النهَّاِس  بِيُّ l: َوَقاَل اآلَخُر: »اللهَّ  َقاَل النَّ
َفَجاَءْتنِي،  نَِي  السِّ ِمَن  َسَنٌة  ا  ِبَ َأَلهَّْت  َحتهَّى  ِمنِّي،  َفاْمَتَنَعْت  َنْفِسَها  َعْن  ا  َفَأَرْدُتَ  ، إَِلهَّ
َ َبْينِي َوَبْيَ َنْفِسَها َفَفَعَلْت، َحتهَّى إَِذا َقَدْرُت  لِّ يَن َوِمَئَة ِديَناٍر َعَل َأْن ُتَ َفَأْعَطْيُتَها ِعْشِ
َعَلْيَها  اْلُوُقوِع  ِمَن  ْجُت  َفَتَحرهَّ ِه،  إاِلهَّ بَِحقِّ اَتَم  اْلَ َأْن َتُفضهَّ  َلَك  َقاَلْت: اَل ُأِحلُّ  َعَلْيَها 
إِْن  ُهمهَّ  اللهَّ َأْعَطْيُتَها،  الهَِّذي  َهَب  الذهَّ َوَتَرْكُت   ، إَِلهَّ النهَّاِس  َأَحبُّ  َوْهَي  َعْنَها  ْفُت  َفاْنَصَ
َغرْيَ  ْخَرُة  الصهَّ َفاْنَفَرَجِت  ِفيِه،  َنْحُن  َما  ا  َعنهَّ َفاْفُرَج  َوْجِهَك  اْبتَِغاَء  َذلَِك  َفَعْلُت  ُكْنُت 

ُروَج ِمْنَها«. ْم اَل َيْسَتِطيُعوَن اْلُ ُ َأنهَّ

ُهمهَّ إيِنِّ اْسَتْأَجْرُت ُأَجَراَء َفَأْعَطْيُتُهْم َأْجَرُهْم،  الُِث: »اللهَّ بِيُّ l: َوَقاَل الثَّ َقاَل النَّ
ْرُت َأْجَرُه َحتهَّى َكُثَرْت ِمْنُه اأَلْمَواُل، َفَجاَءيِن  َغرْيَ َرُجٍل َواِحٍد َتَرَك الهَِّذي َلُه َوَذَهَب، َفَثمهَّ
َبْعَد ِحٍي َفَقاَل: َيا َعْبَد اللِ َأدِّ إَِلهَّ َأْجِري، َفُقْلُت َلُه: ُكلُّ َما َتَرى ِمْن َأْجِرَك ِمَن اإِلبِِل 
ِقيِق، َفَقاَل: َيا َعْبَد اللِ اَل َتْسَتْهِزْئ ِب، َفُقْلُت: إيِنِّ اَل َأْسَتْهِزُئ بَِك،  َواْلَبَقِر َواْلَغَنِم َوالرهَّ
ُهمهَّ َفإِْن ُكْنُت َفَعْلُت َذلَِك اْبتَِغاَء َوْجِهَك  ْك ِمْنُه َشْيًئا، اللهَّ ُه َفاْسَتاَقُه َفَلْم َيْتُ َفَأَخَذُه ُكلهَّ

ْخَرُة َفَخَرُجوا َيْمُشوَن«)1(. ا َما َنْحُن ِفيِه، َفاْنَفَرَجِت الصهَّ َفاْفُرْج َعنهَّ

عاِء. عاشًا: أن َيرفَع الّداعي َيديِه ِعنَد الدُّ

بِيُّ l ُثمَّ َرَفَع َيَدْيِه َوَرَأْيُت َبَياَض  قاَل أبو موسى األشعريُّ m: َدَعا النَّ
إِْبَطْيِه )2(.

)1( متفق عليه: رواه البخاري )2272(، ومسلم ) 2743( خمتصا.
)2( صحيح: رواه البخاري )23(.
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ويقوُل l: »إِنهَّ َربهَُّكْم َتَباَرَك َوَتَعاَل َحيِىٌّ َكِريٌم َيْسَتْحيِى ِمْن َعْبِدِه إَِذا َرَفَع 
ا ِصْفًرا«)1(. ُهَ َيَدْيِه إَِلْيِه َأْن َيُردهَّ

.l ِّحادي عش: أن يدعَو ثالثًا؛ لُثبوِت ذلَك عن النَّبي

َجْهٍل  َوَأُبو  اْلَبْيِت،  ِعْنَد  ُيَصلِّ  َكاَن   l بِيَّ  النَّ َأنَّ   m مسعوٍد  ابُن  يقوُل 
ُفاَلٍن  َبنِي  بَِسىَل َجُزوِر  جَيِيُء  ُكْم  َأيُّ لَِبْعٍض:  َبْعُضُهْم  َقاَل  إِْذ  َلُه ُجُلوٌس،  َوَأْصَحاٌب 
ٍد إَِذا َسَجَد، َفاْنَبَعَث َأْشَقى اْلَقْومِ َفَجاَء بِِه، َفَنَظَر َحتَّى إَِذا َسَجَد  مَّ َفَيَضُعُه َعىَل َظْهِر حُمَ
بِيُّ l َوَضَعُه َعىَل َظْهِرِه َبْيَ َكتَِفْيِه َوَأَنا َأْنُظُر، اَل ُأْغني َشْيًئا، وَلْو َكاَن ِل َمْنَعٌة!  النَّ
 l َِقاَل: َفَجَعُلوا َيْضَحُكوَن، َوُيِيُل -أي يميُل- َبْعُضُهْم َعىَل َبْعٍض، َوَرُسوُل اهلل
َساِجٌد اَل َيْرَفُع َرْأَسُه، َحتَّى َجاَءْتُه َفاِطَمُة َفَطَرَحْت َعْن َظْهِرِه، َفَرَفَع َرْأَسُه ُثمَّ َقاَل: 
اٍت«، َفَشقَّ َعَلْيِهْم إِْذ َدَعا َعَلْيِهْم، َقاَل: َوَكاُنوا ُيَرْوَن  ُهمهَّ َعَلْيَك بُِقَرْيٍش َثاَلَث َمرهَّ »اللهَّ
ُهمهَّ َعَلْيَك بَِأِب َجْهٍل، َوَعَلْيَك بُِعْتَبَة  ى؛ »اللهَّ ْعَوَة يِف َذلَِك اْلَبَلِد ُمْسَتَجاَبٌة، ُثمَّ َسمَّ َأنَّ الدَّ
َة ْبِن َخَلٍف، َوُعْقَبَة ْبِن َأِب ُمَعْيٍط«،  ْبِن َربِيَعَة، َوَشْيَبَة ْبِن َربِيَعَة، َواْلَولِيِد ْبِن ُعْتَبَة، َوُأَميهَّ
 l ِِذيَن َعدَّ َرُسوُل اهلل َفْظُه، َقاَل َفَوالَِّذي َنْفِس بَِيِدِه َلَقْد َرَأْيُت الَّ ابَِع َفَلْم َيْ َوَعدَّ السَّ

َعى يِف اْلَقِليِب َقِليِب َبْدٍر )2(. رَصْ

 ! ثاين عش: أن ال جَيعَل بيَنه وبَي اهللِ واسطًة؛ أي: إذا َأردَت من اهللِ شيئًا فُقل: يا ربِّ
 ! وال تُقل: أسأُلَك بجاِه ُفالٍن وال فالٍن؛ بل إذا أردَت من اهللِ شيئًا فُقل: يا ربِّ

فاهلُل خزائُِنه مألى، ويأُمرنا اهلُل أن ال َنجعَل بيَننا وبيَنه واسطًة، فيقوُل: )ى 
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ( ]البقرة:186[.

َكِلَمٍت:  أعّلُمَك  إينِّ  ُغالُم!  »َيا   :m عّباٍس  البِن  يقوُل   l والنَّبيُّ 

)1(صحيح: رواه الرتمذي )3556(، وأبو داود ) 1488(، وابن ماجه )3865( وأمحد )438/5(، ]»صحيح 
الرتغيب والرتهيب« )1635([. 

)2( متفق عليه: رواه البخاري ) 240(، ومسلم )1794(.



31 الدعاء النافع

اَهَك، إَِذا َسأْلَت َفاسَأِل الل، وإَِذا اْسَتَعْنَت  َفْظَك، اْحَفِظ الَل َتِْدُه ُتَ اْحَفِظ الَل َيْ
َفاْسَتِعْن باللِ«)1(.

عباد الل! الدعاُء َيَنَفُع مما َنَزَل ومما مل َينِزل، كام أخرَب بذلَك l، فمن أراَد أن 
وَط التي َذَكرناها  َق الشُّ قِّ نيا واآلخرِة؛ فعليه أن ُيَ عاِء، وَيسَعَد به يف الدُّ َينتِفَع بالدُّ
َب باآلداب التي ذَكرناها يف َموعظِة اليوِم، وعليه أن يِِبتِعَد  يف اجُلمعِة املاضيِة، ويتأدَّ
ريَق بيَنك وبَي اهللِ إذا  عاِء، فهناَك موانُع َتُسدُّ الطَّ عن املوانِع التي َتَنُع من إجابِة الدُّ

بُب ارتكاُب بعِض هذه املوانِع، ومنها:  َدَعوَته، فال ُيستجاُب لَك، والسَّ

أواًل: استعامُل احلراِم: أكاًل، ورُشبًا، وُلبسًا، وَتغذيًة.

َأَمَر  الَل  َوإِنهَّ  ًبا،  َطيِّ إاِلهَّ  َيْقَبُل  اَل  َطيٌِّب  الَل  إِنهَّ  النهَّاُس!  ا  َ »َأهيُّ  :l النَّبيُّ  يقوُل 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  )ڻ  َفَقاَل:  اْل�ُمْرَسِلَي  بِِه  َأَمَر  بَِم  اْل�ُمْؤِمنَِي 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  )چ  تعاىل:  وقاَل  ]املؤمنون:51[،  ہ( 
َمِء:  ، َيُمدُّ َيَدْيِه إَِل السهَّ َفَر، َأْشَعَث َأْغَبَ ُجَل ُيِطيُل السهَّ ڌ( ]البقرة:172[ ُثمهَّ َذَكَر الرهَّ
َراِم، َفَأنهَّى  ُبُه َحَراٌم، َوَمْلَبُسُه َحَراٌم، َوُغِذَى بِاْلَ ! َوَمْطَعُمُه َحَراٌم، َوَمْشَ َيا َربِّ َيا َربِّ

ُيْسَتَجاُب لَِذلَِك؟!«)2(.

-: دعاُء غرِي اهللِ واالستعانُة  ْعنا يف احلراِم يا عباَد اهللِ! -إال من َرِحَم ريبِّ توسَّ
شوِة،  الرَّ وأخُذ  با،  الرِّ أكُل  يِن،  الدِّ يف  ابتداٌع  وحَده،  َيمِلُكه  فيام  بغرِيه  واالستغاثُة 

واخِليانُة يف الَعَمِل؛ فأّنى ُيسَتجاُب لنا؟!

ولكن كاَن الصحابُة o يَتحّروَن أكَل احلالِل: 

َبْكٍر  َأُبو  َوَكاَن  َراَج،  اخْلَ َلُه  ِرُج  خُيْ ُغاَلٌم  لُه  َكاَن   m يُق  دِّ الصِّ بكٍر  أبو  فهذا 
)1( صحي�ح: رواه الرتم�ذي )2516(، وأمح�د )1/ 293(، ]»ختري�ج أحادي�ث رشح العقي�دة الطحاوي�ة« 

.])296(
)2( صحيح: رواه مسلم )1015(.
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ٍء َفَأَكَل ِمْنُه َأُبو َبْكٍر َفَقاَل َلُه اْلُغاَلُم: َتْدِري َما َهَذا!  َيْأُكُل ِمْن َخَراِجِه، َفَجاَء َيْوًما بَِشْ
ِة َوَما ُأْحِسُن اْلِكَهاَنَة  اِهِليَّ ْنُت إِلْنَساٍن يِف اجْلَ َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: َوَما ُهَو؟ َقاَل: ُكْنُت َتَكهَّ
إاِلَّ َأينِّ َخَدْعُتُه َفَلِقَينِي َفَأْعَطايِن بَِذلَِك َفَهَذا الَِّذي َأَكْلَت ِمْنُه، َفَأْدَخَل َأُبو َبْكٍر َيَدُه َفَقاَء 
قمِة؟ قال: لو مل  َك اهلُل! كلُّ هذا من أجِل هذه اللُّ ٍء يِف َبْطنِِه. فقيَل لُه: َيرمَحُ ُكلَّ يَشْ
خَتُرج إال مَع َنفس ألخرجُتها، َسِمعُت رسوَل اهللِ l يقوُل: »ُكلُّ َجَسٍد َنَبَت ِمْن 

قمِة)1(. اُر َأْوَل بِِه«، فَخشيُت أن َينُبَت يشٌء من َجَسدي من هذه اللُّ ُسْحٍت َفالنهَّ

ثانيًا: أن يدعَو بإثٍم أو قطيعِة رحٍم، أو َيستعِجَل اإلجابَة.

َلْ  َما  َرِحٍم،  َقِطيَعِة  َأْو  بِإِْثٍم  َيْدُع  َلْ  َما  لِْلَعْبِد  ُيْسَتَجاُب  َيَزاُل  »اَل   :l يقول 
ِ! َما ااِلْستِْعَجاُل؟ َقاَل: َيُقوُل: َقْد َدَعْوُت َوَقْد َدَعْوُت  َيْسَتْعِجْل، ِقيَل: َيا َرُسوَل اللهَّ

َعاَء«)2(. َفَلْم َأَر َيْسَتِجيُب ِل، َفَيْسَتْحِسُ ِعْنَد َذلَِك َوَيَدُع الدُّ

نوب:  ثالثًا: املعايص والذُّ

ترٌك  للصالِة،  ترٌك  ٌج،  تربُّ خٌر،  دينِه،  يف  واالبتداُع  باهللِ  ُك  الشِّ بيَننا  َكُثَر   
معاٍص  امُلنكِر،  عن  والنَّهِي  باملعروِف  لألمِر  ترٌك  والرِب،  يِن  للدِّ سبٌّ  للجامعِة، 
 l ُّمألت حياَتنا، وذلَك بسبِب ترِكنا األمَر باملعروِف والنَّهَي عن املنكِر! والنَّبي
يقوُل: »َوالهَِّذى َنْفِسى بَِيِدِه َلَتْأُمُرنهَّ بِاْلَْعُروِف َوَلَتْنَهُونهَّ َعِن اْلُْنَكِر َأْو َلُيوِشَكنهَّ الُل َأْن 

َيْبَعَث َعَلْيُكْم ِعَقاًبا ِمْنُه، ُثمهَّ َتْدُعوَنُه َفاَل ُيْسَتَجاُب َلُكْم«)3(. 

َيبَحُث عن عوراِت اآلخِر، وَتركنا األمَر  البعِض؛ كلٌّ  ببعِضنا  انشَغلنا  وقد 
باملعروِف والنَّهَي عن املنكِر! 

)1( صحيح: رواه البخاري )3842( إىل قوله: )يشء يف بطنه(، أما بقية احلديث فصحيح أيضا، رواه أبو نعيم 
يف »حلية األولياء« )31/1( والبيهقي يف »شعب اإليامن« )5759(، ]»صحيح اجلامع« )4519([.

)2( صحيح: رواه مسلم )2735(.
)3( حسن لغريه: رواه الرتمذي ) 2169 (، وأمحد )388/5(، ]» صحيح الرتغيب والرتهيب« ) 2313([.
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املعايص  َكُثَرِت  َنَعَمُل؟!  متى  الناَس؟  ُم  وُنَعلِّ ُم  َنَتَعلَّ متى  اإلسالِم!  دعاَة  يا 
بَسبِب أننا َتَركنا األمَر باملعروِف والنَّهِي عن املنكِر.

ُم لَيقوَم هبذا الواجِب؛ يأمُر باملعروِف وَينهى  فيا طالَب العلِم! من الذي َيَتَعلَّ
نا  ولكنَّ له؟!  اهلُل  استجاَب   ! َربِّ يا  وقال:  يَديه  َرَفَع  إذا  الذي  وهو  املنكِر؟!  عن 

-واهللِ- قد انَطبَق علينا قوُل القائل: 
كرٍب كلِّ  يف  اإلل��َه  َندعو  نحن 

 

ل��دع��اٍء إج��اب��ًة  َن��رج��و  كيف 

 

الكروِب كشِف  عنَد  َننساه  ثم 

 

نوب بالذُّ طريَقها  َس��َددن��ا  قد 

 

! فإذا انكَشَف  - إذا َنَزَل بنا َكرٌب؛ قلنا: يا َربِّ هذا حاُلنا -إال من َرِحَم َريبِّ
الكرُب؛ َنسينا اهلَل، فلم َنْدُعُه!! 

ربَّنا ال ُتِزغ قلوَبنا بعَد إذ هديتَنا!
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 األوقات واألحوال واألماكن اليت يستجاب
 فيها الدعاء واألشخاص الذين يستجاب منهم الدعاء)1(

إىل  صاِحَبه  ُيوِصُل  الذي  الطريُق  هو  عاء  الدُّ العبادُة،  هو  عاُء  الدُّ الل!  عباد 
عاُء ينَفُع مما َنَزَل ومما مل َينِزل. نيا واآلخرِة، الدُّ َسعادِة الدُّ

منا  عاِء وتكلَّ عاِء، وعن رُشوِط الدُّ منا عن َفضِل الدُّ  يف اخُلَطِب املاضيِة تكلَّ
عاِء. والتي َينبغي عىل  عاِء، وعن املَوانِع التي َتَنُع من إجابِة الدُّ أيضًا عن آداِب الدُّ

املؤمِن أن َيبتِعَد عنها لَيستجيَب اهلُل له.

 وموعُدنا يف هذا اليوِم -إن شاَء اهلُل تعاىل- مَع احلديِث عن: 

عاُء. أواًل: األوقاُت التي يستجاُب فيها الدُّ

عاء. ثانيًا: األحواُل التي ُيستَجاُب فيها الدُّ

عاء. ثالثًا: األماكُن التي ُيستَجاُب فيها الدُّ

عاء. رابعًا: اإلنساُن الذي ُيسَتجاُب منه الدُّ

ِف  املكاِن، ولَشَ ِف  ِف احلاِل، ولَشَ ماِن، ولَشَ الزَّ ِف  لَشَ ُيستجاُب  عاء  الدُّ
عاُء، وهناَك  الّداعي الذي َيدعو، فُهناَك أوقاٌت وأحواٌل وأماكُن ُيستجاُب فيها الدُّ

كُم اهلُل! عاُء؛ فاحِرصوا عىل ذلَك َرمِحَ أناٌس ُيستجاُب منهُم الدُّ

عاُء؛ فهي كثريٌة، منها:  أواًل: أما األوقاُت التي ُيستجاُب فيها الدُّ

1- عنَد التحام اجليوش يف املعركة: 

اْلَبْأِس  َوِعْنَد  َداِء،  النِّ ِعْنَد  َعاُء  الدُّ اِن:  ُتَردهَّ َم  َقلهَّ َأْو  اِن  ُتَردهَّ اَل  »ثِْنَتاِن   :l يقوُل 

)1( انظر كتاب »رشوط الدعاء وموانع اإلجابة يف ضوء الكتاب والسنة« القحطاين.
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ِحَي ُيْلِحُم َبْعُضُهْم َبْعًضا«)1(، أي: حَي َتلَتِحُم اجليوُش، جيُش اإلسالِم مَع جيِش 
الُكفِر من أْجِل »أن تكوَن كلمُة اهللِ هي العليا«.

2- بَي األذاِن واإلقامِة: 

َعاُء اَل ُيَردُّ َبْيَ اأَلَذاِن َواإِلَقاَمِة«)2(. يقول l: »الدُّ

3- آخُر ساعٍة من ساعاِت العِص يوَم اجُلمعِة: 

يقوُل أبو هريرَة m: َذَكَر النَّبيُّ l يوَم اجُلمعِة فقاَل: »ِفيِه َساَعٌة اَل ُيَواِفُقَها 
اُه«)3(. َعْبٌد ُمْسِلٌم َوُهَو ُيَصلِّ َيْسَأُل الَل َشْيًئا إاِلهَّ َأْعَطاُه إِيهَّ

ُمْسِلٌم  َعْبٌد  ِفيَها َساَعٌة اَل ُيوَجُد  َة َساَعًة ،  اْثَنَتا َعْشَ ُمَعِة  اجْلُ »َيْوُم   :l وقاَل 
.)4(» اُه، َفاْلَتِمُسوَها آِخَر َساَعٍة َبْعَد اْلَعْصِ َيْسَأُل الَل َشْيًئا إاِلهَّ آَتاُه إِيهَّ

4- ليلُة القدر: 

قاَل سبحاَنه يف شأِنا: )ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( ]القدر[.

ليلَة  ليلٍة  أيَّ  َعِلَمت  إذا  َتقوُل  ماذا  َسَألته  ملا   p لعائِشَة   l النَّبيُّ  وقاَل 
ُهمهَّ إِنهََّك َعُفوٌّ ُتِبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّي«)5(. القدِر؟ قاَل l: »اللهَّ

َحِر، ودبَر صالِة  ُلُث األخرُي من وَقت السَّ الثُّ يِل اآلخِر، وهو  اللَّ 5- جوُف   
عاِء أسمُع؟ فقاَل l: »َجْوَف  l: أيُّ الدُّ الَفريضِة، فقد ُسئَِل رسوُل اهللِ 

)1( صحيح لغريه: رواه أبو داود )2542(، واحلاكم )712(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )266([. 
اجلام�ع«  ]»صحي�ح   ،)119/3  ( وأمح�د   ،)6895  ( النس�ائي  و   ،)212( الرتم�ذي  رواه  صحي�ح:   )2(

 .])3408(
)3( متفق عليه: رواه البخاري )935(، ومسلم )852(.

)4( صحيح: رواه أبو داود )1048(، والنسائي )1389(، ]»صحيح الرتهيب والرتغيب« )703([.
)5( صحي�ح: رواه الرتم�ذي )3513(، والنس�ائي يف الك�ربى ) 7712(، واب�ن ماج�ه )3850(، وأمح�د 

)171/6(، ]»السلسلة الصحيحة« )3337([.
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َلَواِت اْلَْكُتوَباِت«)1(. ْيِل اآلِخِر، َوُدُبَر الصهَّ اللهَّ

ْيِل اآلِخِر، َفإِِن اْسَتَطْعَت  بِّ َجْوَف اللهَّ وقاَل l: »َأْقَرَب َما َيُكوُن اْلَعْبُد ِمَن الرهَّ
اَعِة َفُكْن«)2(. َأْن َتُكوَن ِمَْن يْذُكُر الَل يِف تِْلَك السهَّ

َيْبَقى  ِحَي  ْنَيا،  الدُّ َمِء  السهَّ إَِل  َلْيَلٍة  ُكلهَّ  َوَتَعاَل  َتَباَرَك  َنا  َربُّ »َيْنِزُل   :l وقاَل 
َوَمْن  َفُأْعِطَيُه،  َيْسَأُلنِى  َوَمْن  َلُه،  َفَأْسَتِجيَب  َيْدُعونِى  َمْن  َفَيُقوُل:  اآلِخُر  ْيِل  اللهَّ ُثُلُث 

َيْسَتْغِفُريِن َفَأْغِفَر َلُه؟«)3(.

َداٍع  ِمْن  َهْل  ُمَناٍد:  َفُيَناِدي  ْيِل  اللهَّ نِْصَف  َمِء  السهَّ َأْبَواُب  »ُتْفَتُح   :l وقاَل 
َج َعْنُه؟ َفال َيْبَقى ُمْسِلٌم  َفُيْسَتَجاَب َلُه؟ َهْل ِمْن َسائٍِل َفُيْعَطى؟ َهْل ِمْن َمْكُروٍب َفُيَفرهَّ
ارًا«)4(، وهو الذي  َيْدُعو بَِدْعَوٍة إاِل اْسَتَجاَب الُل َلُه إاِل َزانَِيًة َتْسَعى بَِفْرِجَها َأْو َعشهَّ
يأُخُذ عىل  الذي  ِة واجلاِه؛ وقالوا: هو  الُقوَّ بالباطِل عن طريِق  النَّاِس  أمواَل  يأُخُذ 

. َلع َمْكسًا بغرِي َحقِّ السِّ

يُل، ُينادي  يِل، إذا ناَم النَّاُس وَهَدَأ اللَّ  يف هذا الوقِت يف النِّصِف الّثاين من اللَّ
نَفي-. مناٍد: هل من داٍع فُيستجاُب له -إال هذيِن الصِّ

ا املظلوُم!  ا الفقرُي! ويا أيُّ ا املحروُم من الَوَلِد! ويا أيُّ ا الريُض! ويا أيُّ فيا أهيُّ
، فاهلُل عزَّ  ا املكروُب! ُقم يف هذا الوقِت وارَفع يَديَك، واسأِل اهلَل عزَّ وجلَّ ويا أيُّ
وجلَّ ُينادي: هل من داٍع فُيستجاُب له؟ هل من سائٍل فُيعطى؟ هل من مكروٍب 

)1( صحيح لغريه: رواه الرتمذي )3499(، والنسائي يف الكربى ) 9936(، ]»صحيح الرتهيب والرتغيب« 
.])1648(

)2( صحيح: رواه الرتمذي )3579(، والنسائي )572(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1647(.
)3( متفق عليه: رواه البخاري )1145(، ومسلم )758(.

الصحيح�ة«  ]»السلس�لة   ،)2769( و»األوس�ط«   ،)8391  ( »الكب�ري«  يف  الط�رباين  رواه  صحي�ح:   )4(
])1073(



37 الدعاء النافع

َم. َج عنه؟ فال َيبقى مسلٌم يدعو بدعوٍة إال استجاَب اهلُل تعاىل له؛ إال من َتقدَّ فُيفرَّ

يِل:  6- ساعُة االنتباِه من اللَّ

ا ِمْن َأْمِر  ْيِل َلَساَعًة اَل ُيَواِفُقَها َرُجٌل ُمْسِلٌم َيْسَأُل الَل َخرْيً يقوُل l: »إِنهَّ ِف اللهَّ
اُه َوَذلَِك ُكلهَّ َلْيَلٍة«)1(. ْنَيا َواآلِخَرِة إاِلهَّ َأْعَطاُه إِيهَّ الدُّ

يَك َلُه َلُه اْلُْلُك  ْيِل َفَقاَل: اَل إَِلَه إاِلهَّ الُل َوْحَدُه اَل َشِ وقاَل l: »َمْن َتَعارهَّ ِمَن اللهَّ
 ، ُ َأْكَبُ ِ َوُسْبَحاَن اللِ، َواَل إَِلَه إاِلهَّ الُل َواللهَّ ْمُد لِلهَّ ٍء َقِديٌر اْلَ ْمُد َوُهَو َعَل ُكلِّ َشْ َوَلُه اْلَ
َأ  َتَوضهَّ َفإِْن  له  اْسُتِجيَب  َدَعا  َأْو  ِل،  اْغِفْر  ُهمهَّ  اللهَّ َقاَل  ُثمهَّ   ِ بِاللهَّ إاِلهَّ  َة  ُقوهَّ َواَل  َحْوَل،  َواَل 

َوَصلهَّ ُقبَِلْت َصاَلُتُه«)2(.

يِل إذا استيَقظَت  عاُء؛ فهل حَتَفُظ ِذكَره لتقوَله يف اللَّ  هذا وقٌت يستجاُب فيه الدُّ
من َنوِمك؟!

7- بعَد قبِض روِح امليِت، فمن َدعا يف هذا الوقِت ُيستجاُب دعاُؤه، فإّياَك   
، فُيستجاُب لَك؛ وادُع للميِت  إّياَك أن تدعَو عىل نفِسَك أو عىل أهِلَك بَشٍّ

ولَنفِسَك وللمؤمنَِي.

ُه  َبَصُ َشقَّ  َوَقْد  َسَلَمَة  َأبِى  َعىَل   l  ِ اهللَّ َرُسوُل  »َدَخَل  َقاَلْت:  َسَلَمَة  ُأمِّ  َعْن 
. َفَضجَّ َناٌس ِمْن َأْهِلِه، َفَقاَل: اَل  وَح إَِذا ُقبَِض َتبَِعُه اْلَبَصُ َفَأْغَمَضُه، ُثمَّ َقاَل: إِنَّ الرُّ
ُهمهَّ  ُنوَن َعىَل َما َتُقوُلوَن. ُثمَّ َقاَل: »اللهَّ َتْدُعوا َعىَل َأْنُفِسُكْم إاِلَّ بَِخرْيٍ، َفإِنَّ امْلاََلئَِكَة ُيَؤمِّ
اْغِفْر أَلبِى َسَلَمَة، َواْرَفْع َدَرَجَتُه ِف اْلَْهِديَِّي، َواْخُلْفُه ِف َعِقبِِه ِف اْلَغابِِريَن، َواْغِفْر َلَنا 

ْر َلُه ِفيِه«)3(. َوَلُه َيا َربهَّ اْلَعاَلَِي، َواْفَسْح َلُه ِف َقْبِِه، َوَنوِّ

)1( صحيح: رواه مسلم )757(.
)2( صحيح: رواه البخاري )1154(.

)3( صحيح: رواه مسلم )920(.
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8- عنَد نزوِل الَغيِث: 

الّصالِة،  وإِقاَمِة  اجُلُيوِش،  اْلتقاِء  عنَد  عاِء؛  الدُّ اْستِجاَبَة  »اْطُلُبوا   :l قاَل 

وُنُزوِل الَغْيِث«)1(.

ِة، فهذه أياٌم مباركٌة؛ الَعمُل الّصالُح فيها ثواُبه  9- األياُم الَعشُة من ذي احلجَّ  

عنَد اهللِ عظيم.

اِم؛ َيْعنِى  ِ ِمْن َهِذِه اأَليهَّ الُِح ِفيَها َأَحبُّ إَِل اللهَّ اٍم اْلَعَمُل الصهَّ يقوُل l: »َما ِمْن َأيهَّ

ِ؟ َقاَل: َواَل اجْلَِهاُد ِف َسبِيِل  ِ! َواَل اجْلَِهاُد ِف َسبِيِل اللهَّ . َقاُلوا: َيا َرُسوَل اللهَّ اَم اْلَعْشِ َأيهَّ

ِ، إاِلهَّ َرُجٌل َخَرَج بَِنْفِسِه َوَمالِِه َفَلْم َيْرِجْع ِمْن َذلَِك بَِشْىٍء«)2(. اللهَّ

هِر والَعِص من كلِّ يوِم أربعاء:  10- بَي صاليَت الظُّ

َيْوَم  َثاَلًثا:  اْلَفْتِح  َمْسِجِد  يِف  َدَعا   :l النبيَّ  أن   n عبِداهللِ  بِن  عن جابِر 

 ، اَلَتْيِ الصَّ َبْيَ  اأَلْربَِعاِء  َيْوَم  َلُه  َفاْسُتِجيَب  اأَلْربَِعاِء،  َوَيْوَم  اَلَثاِء،  الثُّ َوَيْوَم   ، ااِلْثَنْيِ

تِْلَك  ْيُت  َتَوخَّ إاِلَّ  َغِليٌظ  ُمِهمٌّ  َأْمٌر  يِب  َيْنِزْل  َفَلْم  َجابٌِر:  َقاَل  َوْجِهِه.  يِف  اْلبِْشُ  َفُعِرَف 

اَعَة، َفَأْدُعو ِفيَها َفَأْعِرُف اإِلَجاَبَة. السَّ

اَلَتْيِ -الظهر والعص- ِمْن َيْوِم اأَلْربَِعاِء )3(.  يف روايٍة: َفاْسُتِجيَب َلُه َبْيَ الصَّ

وهذه أوقاٌت ثمينٌة؛ فاغَتنِموها وادُعوا اهلَل فيها ُيسَتَجب لكم. 

)1( صحيح بشواهده: رواه الشافعي يف » األم « ) 253/1(، ]»السلسلة الصحيحة« )1469([.
)2( صحي�ح: رواه البخ�اري ) 969(، أبو داود ) 2438(، والرتم�ذي )757(، وابن ماجه )1727( واللفظ 

أليب داود والرتمذي وابن ماجه.
)3( حسن: رواه أمحد )3/ 332(، أما الرواية فرواها البخاري يف »األدب املفرد« )704(، وهي حسنه كذلك، 

]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1185([.
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عاُء؛ فمنها)1(:  ثانيًا: أما األحواُل التي ُيستجاُب فيها الدُّ

1- بعَد االنتهاِء من الُوضوِء: 

أبواُب  له  ُفتَِحت  l؛  اهللِ  بام جاَء عن رسوِل  اهلَل  وَذَكَر  اإلنساُن  َأ  َتوضَّ إذا 
ُأ َفُيْبِلُغ -َأْو َفُيْسبُِغ- اْلُوُضوَء ُثمهَّ َيُقوُل  ِة. يقوُل l: »َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َيَتَوضهَّ اجلنَّ
َمنَِيُة  ِة الثهَّ نهَّ ِ َوَرُسوُلُه إاِلهَّ ُفتَِحْت َلُه َأْبَواُب اجْلَ ًدا َعْبُد اللهَّ مهَّ َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلهَّ الُل َوَأنهَّ ُمَ

ا َشاَء«)2(. َ َيْدُخُل ِمْن َأهيِّ

ِ َكثرًِيا، َوُسْبَحاَن  ْمُد لِلهَّ ُ َأْكَبُ َكبرًِيا، َواْلَ 2- عنَد قولَِك يف دعاء االستفتاِح: »اللهَّ  
ِ l: َمِن اْلَقائُِل َكِلَمَة َكَذا َوَكَذا؟ َقاَل َرُجٌل  ِ ُبْكَرًة َوَأِصياًل. َفَقاَل َرُسوُل اللهَّ اللهَّ

َمِء.«)3(. ِ! َقاَل: َعِجْبُت َلَا! ُفتَِحْت َلَا َأْبَواُب السهَّ ِمَن اْلَقْوِم: َأَنا َيا َرُسوَل اللهَّ

ِر:  بُّ الِة بالَتدَّ 3- عنَد قراءِة الفاحتِة يف الصَّ

، َولَِعْبِدى  اَلَة َبْينِى َوَبْيَ َعْبِدى نِْصَفْيِ يقوُل l: »َقاَل الُل َتَعاَل: َقَسْمُت الصهَّ
َحَِدنِى  َتَعاَل:  الُل  َقاَل  ڀ(  پ  پ  پ  )پ  اْلَعْبُد:  َقاَل  َفإَِذا  َسَأَل،  َما 
َقاَل:  َوإَِذا  َعْبِدى.  َعَلهَّ  َأْثَنى  َتَعاَل:  الُل  )ڀ ڀ ڀ(َقاَل  َقاَل:  َوإَِذا  َعْبِدى، 
َض إَِلهَّ َعْبِدى- َفإَِذا َقاَل:  ًة َفوهَّ َدنِى َعْبِدى -َوَقاَل َمرهَّ )ٺ ٺ ٺ ٺ(َقاَل: َمهَّ

)ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( َقاَل: َهَذا َبْينِى َوَبْيَ َعْبِدى، َولَِعْبِدى َما َسَأَل. َفإَِذا 

َقاَل: )ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ( ]الفاحتة[ َقاَل: َهَذا لَِعْبِدى، َولَِعْبِدى َما َسَأَل«)4(.

)1( أخي املس�لم: اعلم أن الذكر نوٌع من أنواع الدعاء، ويس�مى دعاء الثناء تييزًا له عن دعاء املسألة، وكالمها 
عبادة.

)2( صحيح: رواه مسلم )234(.

)3( صحيح: رواه مسلم )601(.

)4( صحيح: رواه مسلم )395(.
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الِة:  4- عنَد التَّأمِي مَع اإلماِم يف الصَّ

فقولوا:  )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ(  »إذا قال اإلمام:   :l يقوُل 
َن  َأمهَّ »إَِذا  لفٍظ:  -ويف  آمي«  يقول:  اإلمام  وإن  آمي،  تقول:  الالئكة  فإن  )آمي(؛ 
ُه َمْن َواَفَق َتْأِميُنُه َتْأِمَي اْلاََلئَِكِة- ويف لفظ آخر: إذا قال أحدكم يف  ُنوا، َفإِنهَّ اإِلَماُم َفَأمِّ
الصالة: آمي والالئكة يف السمء: آمي، فوافق أحدها اآلخر؛ ُغِفَر له ما تقدم من 

ذنبه«)1(.

َة وخالَف  نَّ َكم ِمّنا -يا عباَد اهللِ!- َيسبُِق اإلماَم بقوِل: آمَي؟! فقد خالَف السُّ
أمَر رسوِل اهللِ l، وضاَع عليه هذا األجُر العظيُم.

جوِد:  5- يف السُّ

َعاَء«)2(. ِه َوُهَو َساِجٌد، َفَأْكثُِروا الدُّ يقوُل l: »َأْقَرُب َما َيُكوُن اْلَعْبُد ِمْن َربِّ

الِم: اَلِة عىل النَّبيُّ l وقبَل السَّ ِد األخرِي بعَد الصَّ 6- يف التََّشهُّ

بِيُّ l َوَأُبو َبْكٍر َوُعَمُر َمَعُه، َفَلامَّ  يقوُل ابُن مسعوٍد m: ُكْنُت ُأَصىلِّ َوالنَّ
بِيِّ l، ُثمَّ َدَعْوُت لَِنْفِس، َفَقاَل  اَلِة َعىَل النَّ ِ، ُثمَّ الصَّ َناِء َعىَل اهللَّ َجَلْسُت َبَدْأُت بِالثَّ

بِيُّ l: »َسْل ُتْعَطْه َسْل ُتْعَطْه«)3(. النَّ

َمُد، الَِّذي  ! اأَلَحُد الصَّ ُ ُهمَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك َيا اهللَّ الِم فقالَ: »اللَّ وَدعا رجٌل قبَل السَّ
ِحيُم«.  مَلْ َيِلْد َومَلْ ُيوَلْد، َومَلْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد، َأْن َتْغِفَر ِل ُذُنويِب، إِنََّك َأْنَت اْلَغُفوُر الرَّ

فقال l: »َقْد ُغِفَر َلُه، َقْد ُغِفَر َلُه، َقْد ُغِفَر َلُه«)4(. 

)1( متفق عليه: رواه البخاري ) 780(، ومسلم )410(، والزيادة للبخاري ) 781(.
)2( صحيح: رواه مسلم )482(.

)3( حسن: رواه الرتمذي )593(، وأمحد )25/1(، ]»أصل صفة الصالة« )3/ 992([
)4( صحي�ح: رواه أب�و داود )985(، و النس�ائي )1301(، وأمح�د )338/4(، ]»أص�ل صف�ة الص�الة« 

.])1015/3(
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عاُء؛ فاغتنموها واحِرصوا عليها. فهذه أحواٌل ُيستجاُب فيها الدُّ

عاُء؛ فمنها:  ثالثًا: أما األماكُن التي ُيسَتجاُب فيها الدُّ

، ويف يوِم عرفَة لغرِي احلاّج:  عاُء يف موقِف عرَفَة للحاجِّ 1- الدُّ

ِمْن  وَن  بِيُّ َوالنهَّ َأَنا  ُقْلُت  َما  َوَخرْيُ  َعَرَفَة،  َيْومِ  ُدَعاُء  َعاِء  الدُّ »َخرْيُ   :l يقول 
ْمُد، َوُهَو َعَل ُكلِّ َشْىٍء  يَك َلُه، َلُه اْلُْلُك َوَلُه اْلَ َقْبِل: اَل إَِلَه إاِلهَّ الُل، َوْحَدُه اَل َشِ

َقِديٌر )1(«)2(.

غرى والُوسطى أياَم التَّشيِق؛ لُثبوِت ذلَك  عاُء بعَد َرَمي اجَلمرِة الصُّ 2- الدُّ
.)3(l ِّعن النَّبي

عاُء داخَل الكعبِة واحِلجِر، واحلجُر من الَكعبِة:  3- الدُّ

بِيَّ l مَلَّا َدَخَل اْلَبْيَت َدَعا ىِف َنَواِحيِه )4(. َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد، َأنَّ النَّ

.)5(l ِّ؛ لثبوت ذلَك عن النَّبي فا واملروِة لِلُمعَتمِر واحلاجِّ عاُء عىل الصَّ 4- الدُّ

.)6(l ِّ؛ لثبوِت ذلَك عن النَّبي عاُء عنَد املََشَعِر احلراِم يوَم النَّحِر للحاجِّ 5- الدُّ

رابعًا: أما األشخاُص الذين ُيسَتجاُب هلم؛ فمنهم: 

سُل خرُي اخللِق، كام أخرَبنا اهلُل يف كتابِه، فمنُهم من َدعا أن  1- األنبياُء والرُّ  
يتوَب اهلُل عليه فتاَب اهلُل عليه، ومنُهم من َدعا أن َينتِقَم اهلُل من قوِمِه فأغرَق 
اهلُل قوَمه، ومنُهم من َدعا أن َيرُزَقه اهلُل الولَد فَرزَقه اهلُل الولَد، ومنهم من َدعا 

)1( حسن لغريه: رواه الرتمذي )3585(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1536([. 
)2( وهذا دليل عىل أن الذكر نوع من أنواع الدعاء.

)3( صحيح: رواه البخاري ) 1753(.
)4( متفق عليه: رواه البخاري ) 398(، ومسلم ) 1330(.

)5( صحيح: رواه مسلم )1218(.

)6( صحيح: رواه مسلم )1218(.



الدعاء النافع42

اهلَل عزَّ وجلَّ أن َيشِفَيه من َمَرِضه فَشفاُه اهلُل.

سوِل l، ُيسَتجاُب له.  باِعِه للرَّ 2- امُلخِلُص يف عبادتِه هللِ عزَّ وجلَّ ويف اتِّ  
بصالِح  اهلَل  دَعُوا  الغار«  دخلوا  الذين  »الثالثة  ذلَك:  عىل  الّشاِهُد  ليُل  والدَّ

أعامهِلُم التي أخَلصوا هللِ ِفيها، فاستجاَب اهلُل هلم.

3- الذي َيدعو ألخيِه بَظهِر الَغيِب: 

يقوُل l: »َدْعَوُة اْلَْرِء اْلُْسِلِم أَلِخيِه بَِظْهِر اْلَغْيِب ُمْسَتَجاَبٌة، ِعْنَد َرْأِسِه َمَلٌك 
ُل بِِه آِمَي َوَلَك بِِمْثٍل«)1(. َم َدَعا أَلِخيِه بَِخرْيٍ َقاَل اْلََلُك اْلَُوكهَّ ٌل ُكلهَّ ُمَوكهَّ

4- امُلصاُب إذا َنَزَلت به ُمصيبٌة: 

ا إَِلْيِه  ِ َوإِنهَّ ا لِلهَّ : إِنهَّ ُ قال l: »َما ِمْن ُمْسِلٍم ُتِصيُبُه ُمِصيَبٌة َفَيُقوُل َما َأَمَرُه اللهَّ
َلُه  الُل  َأْخَلَف  إاِلهَّ  ِمْنَها.  ا  َخرْيً ِل  َوَأْخِلْف  ُمِصيَبتِى  يِف  ْأُجْريِن  ُهمهَّ  اللهَّ َراِجُعوَن، 

ا ِمْنَها«)2(. َخرْيً

َيعِصَيه-؛  أن  -بدل  وجلَّ  عزَّ  اهلَل  وَيدُع  يَديِه  فلرَيَفْع  مصيبٌة  به  نَزَلت  فمن 
عاِء، فأخلَف  لَيستجيَب اهلُل له. وَكم من إنساٍن َنزَلت به مصيبٌة، فَدعا اهلَل هبذا الدُّ
عاِء. فأخَلَف اهلُل هلا عن  روا أمَّ َسَلمَة حَي َدَعت هبذا الدُّ اهلُل عليه بخرٍي منها، وتذكَّ

.l ِأيب َسَلَمَة رسوَل اهلل

5- املَظلوُم: 

يقوُل l: »َدْعَوُة اْلَْظُلوِم ُمْسَتَجاَبٌة، َوإِْن َكاَن َفاِجًرا؛ َفُفُجوُرُه َعَل َنْفِسِه«)3(.

)1( صحيح: رواه مسلم )2732(.
)2( صحيح: رواه مسلم )918(.

)3( حس�ن لغ�ريه: رواه أمح�د ) 367/2(، واب�ن أيب ش�يبة ) 29374(، والطيال�س ) 2330(، ]»السلس�لة 
الصحيحة« )767(.
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6- دعوُة املسافِر ودعوُة الوالِد لِوَلِده والّصائُم: 

َوَدْعَوُة  ائِِم،  الصهَّ َوَدْعَوُة  اْلَوالِِد،  َدْعَوُة   : ُتَردُّ اَل  َدَعَواٍت  »َثاَلُث   :l يقول 
اْلَُساِفِر«)1(.

 :q وِن ُيونَس 7- الذي َيدعو بَدعوِة ذي النُّ

وِت: )ڱ ڱ ں ں  ا َوُهَو يِف َبْطِن اْلُ وِن إِْذ َدَعا ِبَ يقوُل l: »َدْعَوُة ِذي النُّ
ٍء  ا ُمْسِلٌم يِف َشْ ُه َلْن َيْدُعَو ِبَ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ( ]األنبياء[ َفإِنهَّ

َقطُّ إاِلهَّ اْسَتَجاَب الُل َلُه«)2(. 

ٍة َصاحلٍة. ارُب ملاِء زمزَم بِنِيَّ 8- الشَّ

َب َلُه«)3(. قال l: »َماُء َزْمَزَم ِلَا ُشِ

ِة أن َيرُزَقُه اهلُل الَوَلَد  َبه بنِيَّ فاِء َشفاُه اهلُل بإذِن اهللِ، ومن رَشِ ِة الشِّ َبه بِنيَّ فمن رَشِ
يِن وحفِظ القرآِن  ِم الدِّ َبه بَِنّيِة أن يعيَنه اهلُل عىل َتعلُّ َرَزَقُه اهلُل الَولَد بإذِن اهللِ، ومن رَشِ

أعاَنه اهلُل عىل ذلَك.

فيا إخوَة اإلسالِم! باٌب إىل اجلنِة َغَفَل عنه الكثرُي من املسلِمَي؛ بسبب َجهِلهم 
عاِء الذي ُيقاُل؛ يف هذا الوقِت أو يف هذا املكاِن وَمرِجُع  باألذكاِر التي ُتقاُل، وبالدُّ

يِن والعمِل به. ِم الدِّ نيا، عن َتعلُّ َجهِلِهم: انشغاهُلم بُحطاِم الدُّ

همَّ ُردَّ املسلِمَي إىِل دينَِك َرّدًا مجياًل. اللَّ

)1( صحي�ح: رواه البيهق�ي يف »الس�نن« )6619(، والضي�اء يف »املخت�ارة« )74/6، 2057(، ]»السلس�ة 
الصحيحة« )1797([.

)2( صحي�ح: رواه الرتمذي )245/3(، والنس�ائي يف »الك�ربى« )10492(، وأمحد )170/1(، ]»صحيح 
الرتغيب والرتهيب« )1644(.

)3( حسن لغريه: رواه ابن ماجه )3062(، وأمحد )357/3(، ]»السلسلة الصحيحة« )883([.
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األشخاص الذين يستجاب منهم الدعاء
وعن  الدعاء،  فيها  يستجاب  التي  األوقات  عن  منا  تكلَّ املاضية  اخُلطبِة  يف 
عاُء،  الدُّ فيها  ُيسَتجاُب  التي  األماكِن  وعن  عاُء،  الدُّ فيها  ُيسَتجاُب  التي  األحواِل 
وُقلنا: إنه َينبغي للُمسِلِم العاقِل أن َيغتنَم هذه األوقاِت واألحواِل واألماكِن التي 

عاء. ُيسَتجاُب فيها الدُّ

عاُء؛ وهم:  منا أيضًا عن بعِض األشخاِص الذيَن ُيسَتجاُب منهُم الدُّ  وَتكلَّ

1- الذي يدعو ألخيِه بَِظهِر الَغيِب.

2- امُلصاُب.

3- املَظلوُم.

4- امُلساِفُر والوالُِد لوَلِده والّصائم.

.q وِن ُيونَس 5- والذي َيدعو بدعوِة ِذي النُّ

اِرُب ملاِء َزمزَم. 6-الشَّ

 وموعُدنا يف هذا اليوِم -إن شاَء اهلُل تعاىل- أيضًا مَع بعِض األشخاِص الذين 
ُيسَتجاُب هلم؛ فِمن هؤالِء: 

1- احلاجُّ و امُلعَتِمُر والغازي يف سبيل اهلل: 

 ! ربِّ يا  وقاَل:  يَديِه  كلٌّ  َرَفَع  إذا  واحلاجُّ  واملعتمُر  اهللِ  سبيِل  يف  فالغازي 
استجاَب اهلُل له.
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اجُّ َواْلُْعَتِمُر، َوْفُد اللِ، َدَعاُهْم َفَأَجاُبوُه،  يقول l: »اْلَغاِزي يِف َسبِيِل اللِ، َواْلَ
َوَسَأُلوُه َفَأْعَطاُهْم«)1(.

2- الّذاكُر هللِ كثريًا.

فالذي َيذُكُر اهلَل تعاىل يف كلِّ أحوالِه -ِقيامًا وُقعودًا وعىل َجنٍب- َيستجيُب 
اهلُل تبارَك وتعاىل له.

اِكُر للِ َكثرًِيا، َوَدْعَوُة اْلَْظُلوِم، واإْلَِماُم  يقوُل l: »َثاَلَثٌة اَل ُيَردُّ ُدَعاُؤُهْم: الذهَّ
اْلُْقِسُط« )2(؛ أي: اإلماُم العادل.

3- أولياُء اهللِ: 

پ  پ  پ  پ  )ٻ  تعاىل:  اهلل  قاَل   ، َتِقيٍّ مؤمٍن  كلُّ  هو   : وال��َوِلُّ
ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( ]يونس[ فهو الَعبُد املَحبوُب 
ي ما اَفرَتَض اهلُل  ، وُيَؤدِّ ُب إىل اهللِ عزَّ وجلَّ الَقريُب من اهللِ تعاىل؛ وهو الذي َيتقرَّ
يِل والنَّهاِر بالنَّوافِل. فمن َفَعَل ذلَك أحبَّه اهلُل، وإذا َرَفَع يَديِه  ُب إليه باللَّ عليه، وَيتقرَّ

! استجاَب اهلُل له. وقال: يا ربِّ

َوَما  ْرِب،  بِاْلَ آَذْنُتُه  َفَقْد  ا  َولِيًّ ِل  َعاَدى  َمْن  قال:  تعال  الل  »إن   :l يقوُل 
إَِلهَّ  ُب  َيَتَقرهَّ َعْبِدي  َيَزاُل  َوَما  َعَلْيِه،  ْضُت  اْفَتَ ِمهَّا  إَِلهَّ  َأَحبهَّ  ٍء  بَِشْ َعْبِدي  إَِلهَّ  َب  َتَقرهَّ
ُه الهَِّذي ُيْبِصُ  ُه، َفإَِذا َأْحَبْبُتُه ُكْنُت َسْمَعُه الهَِّذي َيْسَمُع بِِه، َوَبَصَ َواِفِل َحتهَّى ُأِحبهَّ بِالنهَّ
َوَلئِِن  ُه،  أُلْعِطَينهَّ َسَأَلنِي  َوإِْن  ا،  ِبَ َيْمِش  تِي  الهَّ َوِرْجَلُه  ا،  ِبَ َيْبِطُش  تِي  الهَّ َوَيَدُه  بِِه، 

أُلِعيَذنهَُّه«)3(. اْسَتَعاَذيِن 

)1( حسن: رواه ابن ماجه )2893(، وابن حبان )4613(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1108([.
عب ) 7107(، ]»السلسلة الصحيحة« ) 4474([. )2( حسن: رواه البزار )8751(، والبيهقي يف الشِّ

)3( صحيح: رواه البخاري )6502(.
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ُب عنَد اهللِ تعاىل: له منزلٌة عظيمٌة عنَد اهللِ؛ إذا سأَل  هذا العبُد املَحبوُب امُلقرَّ
جُماَب  فَيصرُي  أجاَبُه،  َدعاه  وإن  أعاَذه،  يشٍء  من  به  استعاَذ  وإن  أعطاُه،  شيئًا  اهلَل 
ومن  والّتابِعَي  حابِة  الصَّ من  كثرٌي  كاَن  وقد   ، وجلَّ عزَّ  ربَّه  عىل  لِكرامتِه  عوة  الدَّ

عوِة. َبعَدهم َمعروفي بإجابِة الدَّ

فمن أمثلة ذلك: 

1- أنُس بُن النَِّض m؛ كان إذا أقسم عىل اهلل أبرَّ قسَمُه: 

َة جاريٍة، فطلبوا  َثنِيَّ النَِّض  بنُت  َبيُِّع  الرُّ ت  m: َكَسَ بُن مالٍك  أنُس  يقوُل 
l، فأمرهم بالقصاص، فقال أنُس بُن  األْرَش وطلبوا العفو، فأبوا، فأتوا النبي 
ُتها،  َثنِيَّ َبعَثَك باحلقِّ ال ُتكَسُ  َبيِِّع يا رسوَل اهلل؟! ال والذي  ُة الرُّ َثنِيَّ النَِّض: أُتكَسُ 
 :l ُّيا أنس! كتاب الل القصاص«؛ فَرِضَ القوُم وَعَفوا؛ فقاَل النَّبي« :l فقال

ُه«)1(. »إِنهَّ ِمْن ِعَباِد اللِ َمْن َلْو َأْقَسَم َعَل اللِ أَلَبرهَّ

يُة التي ُتدَفُع يف اجِلراحاِت. واألرُش: هو الدِّ

ُة الُرَبيِّع، فأبرَّ اهلُل َقَسَمه.  فأقَسَم أنُس بُن النَِّض عىل ربِّه أن ال ُتكَسَ َثنِيَّ

2- الرباُء بُن مالٍك m، كاَن إذا أقَسَم عىل اهللِ أبرَّ قَسَمه. كيَف ال؟ ويقوُل   
ٍف ِذي ِطْمَرْيِن، َلْو َأْقَسَم َعَل اللِ اَلَبرهَّ  النَّبيُّ l فيه: »َكْم ِمْن َضِعيٍف ُمَتَضعِّ

اُء ْبُن َمالٍِك« . َقَسَمُه، ِمْنُهُم اْلَبَ

ُه،  ِ أَلَبرهَّ  ويف لفظ: »َكْم ِمْن َأْشَعَث َأْغَبَ ِذى ِطْمَرْيِن اَل ُيْؤَبُه َلُه َلْو َأْقَسَم َعَل اللهَّ
اُء ْبُن َمالٍِك«)2(. ِمْنُهُم اْلَبَ

)1( صحيح: رواه البخاري )2703(.
والرتهي�ب«  الرتغي�ب  ]»صحي�ح   ،)5274( واحلاك�م   ،)3854( الرتم�ذي  رواه  صحي�ح:  حس�ن   )2(

.])2083(
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امْلُْسِلِمَي،  يِف  ُكوَن  امْلُْشِ َأْوَجَع  َوَقْد  ِكَي،  امْلُْشِ ِمَن  َزْحًفا  َلِقَي  اَء  اْلرَبَ »َفإِنَّ   
َفَأْقِسْم  َك،  اَلَبرَّ اهللِ  َعىَل  َأْقَسْمَت  َلْو  إِنََّك  َقاَل:   l اهللِ  َرُسوَل  إِنَّ  َبَراُء!  َيا  َفَقاُلوا: 
َقْنَطَرِة  َعىَل  اْلَتَقْوا  ُثمَّ  َأْكَتاَفُهْم،  َمَنْحَتَنا  مِلَا  َربِّ  َيا  َعَلْيَك  َأْقَسْمُت  َفَقاَل:  َربَِّك،  َعىَل 
وِس، َفَأْوَجُعوا يِف امْلُْسِلِمَي، َفَقاُلوا َلُه: َيا َبَراُء! َأْقِسْم َعىَل َربَِّك، َفَقاَل: َأْقَسْمُت  السُّ
َوُقتَِل  َأْكَتاَفُهْم،  َفُمنُِحوا   ،l بَِنبِيَِّك  ْقَتنِي  َوَأحْلَ َأْكَتاَفُهْم،  َمَنْحَتَنا  مِلَا  َربِّ  َيا  َعَلْيَك 

اُء َشِهيًدا«)1(. اْلرَبَ

عوِة، ما َدعا قطُّ إال اسُتجيب له،  اٍص m، كاَن جُماَب الدَّ 3- سعُد بُن أيب وقَّ  
ُهُم اْسَتِجْب لَِسْعٍد إَِذا َدَعاَك«)2(. كيَف ال؟ والنَّبيُّ l َدعا له. فقال: »اللهَّ

ُهمَّ إِْن َكاَن َعْبُدَك َهَذا َكاِذًبا، َقاَم ِرَياًء  وَكَذَب عليه رجٌل يومًا، فقاَل سعٌد: »اللَّ
ْضُه لْلِفَتِن، َوَكاَن َبْعُد إَِذا ُسئَِل َيُقوُل: َشْيٌخ  َوُسْمَعًة، َفَأِطْل ُعْمَرُه، َوَأِطْل َفْقَرُه، َوَعرِّ
َكبرٌِي َمْفُتوٌن، َأَصاَبْتني َدْعَوُة َسْعٍد. َقاَل َعْبُد امْلَِلِك: َفَأَنا َرَأْيُتُه َبْعُد َقْد َسَقَط َحاِجَباُه 

.)3(» ُرِق َيْغِمُزُهنَّ ُض لِْلَجَواِري يِف الطُّ ُه َلَيَتَعرَّ َعىَل َعْيَنْيِه ِمَن اْلِكرَبِ، َوإِنَّ

ي هللِ  َض ألولياِء اهللِ. احَذر يا عبَداهللِ! أن ُتؤِذَي أحدًا ممَّن ُيؤدِّ فاحَذر أن َتتعرَّ
يِل بالنَّوافِل: أن َيدعَو عليَك. ُب إليه يف َجوِف اللَّ الَفرائَِض وَيَتَقرَّ

عوِة. 4- سعيُد بُن زيٍد m؛ كاَن جُماَب الدَّ

َكاَنْت  إِْن  ُهمَّ  »اللَّ فقال:  أرضها،  منها  أخذ  أنُه  عت  فادَّ امرأٌة،  عليه  َكَذَبت 
ُدَر،  اجْلُ َتْلَتِمُس  َعْمَياَء  َفَرَأْيُتَها  َقاَل:  َداِرَها.  يِف  َها  َقرْبَ َواْجَعْل  َها،  َبَصَ َفَأْعِم  َكاِذَبًة؛ 

)1( رواه احلاكم يف »املس�تدرك« )5274(، والبيهقي يف »الدالئل« )368/6( ويف »الش�عب« ) 10483(، و 
أبو نعيم يف »احللية« )350/1(.

)2( صحي�ح: رواه الرتم�ذي )3751(، واب�ن حب�ان )6990(، واحلاك�م )6118(، ]»صحي�ح الرتم�ذي« 
.])2950(

)3( صحيح: رواه البخاري )755(.
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اِر  ْت َعىَل بِْئٍر يِف الدَّ اِر َمرَّ َتُقوُل: َأَصاَبْتنِي َدْعَوُة َسِعيِد ْبِن َزْيٍد. َفَبْيَناَم ِهَي َتِْشى يِف الدَّ
َها«)1(. َفَوَقَعْت ِفيَها َفَكاَنْت َقرْبَ

عوِة؛ وأن ُيِبََّك اهلُل؛ فأدِّ الَفرائَِض حقَّ أدائِها،  إذا َأَردَت أن تكوَن جُماَب الدَّ
ب إليه بالنَّوافل. وَتقرَّ

5-الولُد الّصالُِح البارُّ بوالَديه.

! استجاَب اهلُل له. ، وقال: يا ربِّ فَمن كاَن باّرًا بوالَديِه، وَدعا اهلَل عزَّ وجلَّ

يقوُل l: »إَِذا َماَت اإِلْنَساُن اْنَقَطَع َعْنُه َعَمُلُه إاِلهَّ ِمْن َثاَلَثٍة إاِلهَّ ِمْن: َصَدَقٍة 
َجاِرَيٍة، َأْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع بِِه، َأْو َوَلٍد َصالٍِح َيْدُعو َلُه«)2(.

وهذا هو الّشاهُد.

َفُيَقاُل:  َهَذا؟  َأنهَّى  َفَيُقوُل:  ِة  نهَّ اجْلَ يِف  َدَرَجُتُه  َفُع  َلُتْ ُجَل  الرهَّ »إِنهَّ   :l يقوُل 
بِاْستِْغَفاِر َوَلِدَك َلَك«)3(.

والولُد الّصالُح َينفُع يف احلياِة، وبعَد املوِت.

ِت  َفَسدَّ خرُة،  الصَّ عليِهُم  وانحَدَرت  الغاَر،  َدَخلوا  الذين  الثَّالثُة  فهؤالِء 
الّصالِح،  العمِل  بذلَك  َل  فتوسَّ بوالَديِه  بارٌّ  منهم رجٌل  كاَن  اهلالَك،  وأيَقنوا  الغاَر 

فاسَتجاَب اهلُل له.

اِب m: َسِمعُت رسوَل اهللِ l يقوُل: »َيْأتِى َعَلْيُكْم  ويقوُل عمُر بُن اخلطَّ
َأ ِمْنُه إاِلهَّ  ُأَوْيُس ْبُن َعاِمٍر، َمَع َأْمَداِد َأْهِل اْلَيَمِن، ِمْن ُمَراٍد ُثمهَّ ِمْن َقَرٍن، َكاَن بِِه َبَرٌص َفَبَ
ُه، َفإِِن اْسَتَطْعَت َأْن َيْسَتْغِفَر  ِ أَلَبرهَّ ، َلْو َأْقَسَم َعَل اللهَّ ا َبرٌّ َمْوِضَع ِدْرَهٍم، َلُه َوالَِدٌة ُهَو ِبَ

)1( متفق عليه: رواه البخاري ) 755(، و مسلم )1610(.
)2( صحيح: رواه مسلم )1631(.

)3( صحيح: رواه ابن ماجه )3660(، وأمحد )509/2(، ]»السلسلة الصحيحة« )1598([.
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َلَك َفاْفَعْل«)1(.

ولذلَك عنَدما رآُه ُعمُر؛ قاَل له: يا أويُس! اسَتغفِر ل)2(.

من  َأغنِني   ! ربِّ يا  فُقلت:  يَديَك،  َرَفعَت  إذا  أبِش  بوالَديك!  البارُّ  ا  أيُّ فيا 
اهلُل.  شفاَك  اشِفني؛   ! ربِّ يا  لَك.  اهلُل  َغَفَر  ل؛  اغِفر   ! ربِّ يا  اهلُل.  أغناَك  َفضِلَك؛ 

ا العاُق لوالَديَك! افَعل ما ِشئَت؛ فلن ُتفِلَح أبدًا -إال أن َتتوَب إىل اهللِ-. وأنَت أيُّ
 وها يربز سؤاالِن: 

َدعا  قد  َمْن  ا  وِمنَّ دعوَته؟  اهلُل  اسَتجاَب  إذا  اإلنساِن  عىل  جَيُِب  ماذا  أولم: 
واستجاَب اهلُل له. وما ِمن أحٍد مّنا إال وقد َطرَق هذا الباَب.

ا  أما َدَعوَت ربََّك يومًا وأنَت مريٌض فَشفاَك اهلُل؟! أما َدَعوَت ربَّك يومًا أيُّ
ا الَفقرُي فأغناَك! املحروُم من الولِد فأعطاَك؟! أما َدَعوَت ربََّك يومًا أيُّ

فامذا جَيُِب عليَك إذا َدَعوَت اهلَل فأعطاَك واستجاَب لك؟

عليه،  وُيثنَِي  اهلَل  َيَمَد  أن  فعليه  له؛  فاستجاَب  ربَّه  َدعا  من  أن  واجلواب: 
َم  َعلَّ  l والنَّبيُّ  كِر،  بالشُّ َتدوُم  والنِّعمُة  نعمٌة،  عاِء  الدُّ استجابَة  ألن  وَيشكره؛ 

َتُه ذلَك. أُمَّ

ا  َكٌة، َفَدَعْوُتَ ي إىَِل اإِلْساَلِم َوِهَى ُمْشِ يقوُل أبو هريرُة m: ُكْنُت َأْدُعو ُأمِّ
َأْبِكي،  َوَأَنا   l  ِ اهللَّ َرُسوَل  َفَأَتْيُت  َأْكَرُه،  َما   l  ِ اهللَّ َرُسوِل  يِف  َفَأْسَمَعْتنِي  َيْوًما 
اْلَيْوَم  ا  َفَدَعْوُتَ  ، َعَلَّ َفَتْأَبى  اإِلْساَلِم  إىَِل  ي  ُأمِّ َأْدُعو  ُكْنُت  إيِنِّ   !ِ اهللَّ َرُسوَل  َيا  ُقْلُت: 
 :l  ِ ِدَي ُأمَّ َأبِى ُهَرْيَرَة، َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ َفَأْسَمَعْتنِي ِفيَك َما َأْكَرُه، َفاْدُع اهلَل َأْن َيْ
ِجْئُت  َفَلمهَّ   ،l  ِ اللهَّ َنبِيهَّ  بَِدْعَوِة  ا  ُمْسَتْبِشً َفَخَرْجُت  ُهَرْيَرَة.  َأبِى  ُأمهَّ  اْهِد  ُهمهَّ  »اللهَّ

)1( صحيح: رواه مسلم )2542(.
)2( رواه ابن عساكر يف تارخيه )426/9(.
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َيا  َمَكاَنَك  َفَقاَلْت:  َقَدَميهَّ  ي َخْشَف  ُأمِّ َفَسِمَعْت  اٌف،  ُمَ َفإَِذا ُهَو  اْلَباِب  إَِل  ُت  َفِصْ
َوَعِجَلْت  ِدْرَعَها،  َوَلبَِسْت  َفاْغَتَسَلْت  َقاَل:  اْلَاِء،  َخْضَخَضَة  َوَسِمْعُت  ُهَرْيَرَة!  َأَبا 
اِرَها، َفَفَتَحِت اْلَباَب ُثمهَّ َقاَلْت: َيا َأَبا ُهَرْيَرَة! َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلهَّ الُل َوَأْشَهُد  َعْن ِخَ
ِمَن  َأْبِكي  َوَأَنا  َفَأَتْيُتُه   l  ِ اللهَّ َرُسوِل  إَِل  َفَرَجْعُت  َقاَل:  َوَرُسوُلُه،  َعْبُدُه  ًدا  مهَّ ُمَ َأنهَّ 
َأِب  ُأمهَّ  َوَهَدى  َدْعَوَتَك،  الُل  اْسَتَجاَب  َقِد  َأْبِشْ   !ِ اللهَّ َرُسوَل  َيا  ُقْلُت:  َقاَل:  اْلَفَرِح، 

ا«)1(. ُهَرْيَرَة. َفَحِمَد الَل َوَأْثَنى َعَلْيِه َوَقاَل َخرْيً

َمَد اهلَل، وُيثني عليِه،  وهذا هو الّشاهُد: أن من اسَتجاَب اهلُل له؛ َفعليه أن َيَ
وأن َيشُكَر ربَّه بالَقوِل والَعَمِل.

عاِء َتدلُّ عىل َصالِح املرِء؟ وعدُم  ؤاُل الثاين؛ فهو: هل استجابُة الدُّ وأما السُّ
االستجابِة تدلُّ عىل َفساِدِه؟

عاِء أنا دليٌل عىل َصالِح املَرِء، وعدُم  واجلواب: أن األصَل يف استجابِة الدُّ
االستجابِة تدلُّ عىل َفساِد املرِء؛ ولكن ليَس هذا عىل اإلطالِق.

أو  َيعلُمها،  حلكمٍة  َدعاه-؛  -إذا  الكافِر  من  َيستجيُب  قد  وجلَّ  عّز  فاهلُل 
استدراجًا له، فقِد استجاَب اهلُل للكّفاِر ملا َرِكبوا الَبحَر، وتالَطَمِت األمواُج، وأيَقنوا 

اهلالَك فَدَعُوا اهلَل، فاستجاَب هلم.

واهلُل َيستجيُب للمظلوِم -ولو كاَن فاِجرًا عاِصيًا-، فُفجوُره عىل نفِسه. 

باقيًا إىل يوِم  يطاِن، ملا سأَله أن جيعَله حّيًا  نا جلَّ وعال للشَّ وقد استجاَب ربُّ
چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  )ڄ  تعاىل:  قاَل  ُيَبعثوَن، 

ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( ]احلجر[. 
عاِء ال َتدلُّ دائاًم عىل َصالِح املَرِء، وإن كاَن ذلَك هو األصَل. فاستِجاَبُة الدُّ

)1( صحيح: رواه مسلم )2491(.
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هو  ذلك  كاَن  وإن  دائاًم،  املرِء  فساِد  عىل  َيدلُّ  ال  عاِء  للدُّ االستجابِة  وعدُم 
حلكمٍة  أحيانًا  لعبِده  َيستجيُب  ال  قد  احلكيُم،  هو  وتعاىل  سبحاَنه  فاهلُل  األصُل، 

َيعلُمها، وهاهو نبيُّ اهللِ l سأَل ربَّه، فأعطاُه وسأَله فَمَنعُه.

يقوُل l: »َسَأْلُت َربِّى َثاَلًثا، َفَأْعَطايِن ثِْنَتْيِ َوَمَنَعنِي َواِحَدًة؛ َسَأْلُت َربِّى َأْن 
تِي بِاْلَغَرِق َفَأْعَطانِيَها، َوَسَأْلُتُه  ِلَك ُأمهَّ َنِة َفَأْعَطانِيَها، َوَسَأْلُتُه َأْن اَل هُيْ تِي بِالسهَّ ِلَك ُأمهَّ اَل هُيْ

َعَل َبْأَسُهْم َبْيَنُهْم َفَمَنَعنِيَها«)1(. َأْن اَل َيْ

خرِي  عىل  َل  َيتَحصَّ أن  أراَد  ملن  عاِء  الدُّ باَب  أماَمنا  َيفتُح  وتعاىل  تبارَك  واهلل   
فقاَل  باإلجابِة،  وَوَعَدنا  بُدعائِه،  وأمَرنا  نيا واآلخرِة،  الدُّ نيا واآلخرِة، وسعادِة  الدُّ

)ى  تعاىل:  وق��اَل  ]غافر:60[،  ٺ(  ٺ  ٺ  ٺ  )ڀ  تعاىل: 
وقاَل  ]البقرة:186[،  ۈئ(  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 

تعاىل: )ڭ ڭ ڭ ۇ( ]النساء:32[.

اْلِعَباَدُة«)2(،  ُهَو  َعاُء  »الدُّ  :l فيقوُل  عاِء،  الدُّ عىل  َته  أمَّ ثُّ  َيُ  l والنَّبيُّ 
َعِن  َعَجَز  َمْن  النهَّاِس  »َأْعَجُز   :l وقال  َعاُء«)3(،  الدُّ اْلِعَباَدِة  »أفضُل   :l وقاَل 
َعَل  َأْكَرَم  ٌء  َشْ »َلْيَس   :l وقاَل  اَلِم«)4(،  بِالسهَّ َبِخَل  َمْن  النهَّاِس  َوَأْبَخُل  َعاِء،  الدُّ

َعاِء«)5(. ِ ِمَن الدُّ اللهَّ

)1( صحيح: رواه مسلم )2890(. 
)2( صحي�ح: رواه أب�و داود )1481(، والرتم�ذي )2969(، واب�ن ماج�ه )3828(، وأمح�د )267/4(، 

]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1627([. 
)3( صحي�ح: رواه احلاك�م )1760(، وأب�و بك�ر الش�افعي »الغيالني�ات« )806(، ]»السلس�لة الصحيحة« 

.])1579(
)4( صحي�ح: رواه أب�و يعىل يف »مس�نده« )6649(، وابن حبان )4498(، وأبوالش�يخ يف »األمثال« )217(، 

]»السلسلة الصحيحة« )601([.
)5( حس�ن لغ�ريه: رواه الرتم�ذي ) 3370(، وأمح�د )362/2(، والبخ�اري ىف» األدب املف�رد« ) 712(، 

]»صحيح الرتغيب والرتهيب« ) 1629([.



الدعاء النافع52

ُه َمْن َلْ َيْسَأِل الَل َيْغَضْب َعَلْيِه«)1(. وقاَل l: »إِنهَّ

َتَنُع  التي  املَوانِع  عن  وَيبتِعَد  عاِء،  الدُّ رُشوَط  َق  ُيقِّ أن  العاقِل  املسلِم  فعىل 
فيها  ُيستجاُب  التي  واحلاالِت  األوقاِت  يف  اهلَل  وَيدعَو  بآدابِِه،  َب  ويتأدَّ اإلجابَة، 
عاُء، فإِن استجاَب اهلُل لَك فامَحِد اهلَل وأثِن عليه واشُكره، وإن مل َيستِجب لَك  الدُّ
عاِء، فإنَّ اهلَل  عاَء؛ وعليَك أن َتطُرَق الباَب دائاًم، وألِحَّ عىل ربَِّك بالدُّ فال َترُتِك الدُّ

كريٌم ُيِبُّ أَن َيسَمَع دعاَء عبِده.

ا السلُم! هذا باٌب مفتوٌح، واهلل َيعَلُم حالَك ويسمُع سؤاَلك؛ فام عليَك  فيا أهيُّ
! إال أن َتقوَل: يا ربِّ

اللهمَّ اجعلنا ممن إذا دعاك استجبت له!

)1( صحي�ح: رواه الرتم�ذي )3373(، والبخ�اري يف» األدب املفرد« )677(، واللف�ظ للرتمذي ]»صحيح 
اجلامع« )4183(. 
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املخالفاُت الشرعيُة احلادثُة يف مسألِة الدعاِء
ولكن  َينِزل؛  مل  ومما  َنَزَل  مما  صاِحَبُه  َينفُع  عاُء  الدُّ الل!  عباَد  اإلخوُة  أهيا 

بُشوٍط: 

األوقاِت  يف  اهلَل  وَدعا  بآدابِِه،  َب  وتأدَّ عاِء،  الدُّ رُشوَط  الّداعي  َق  َحقَّ إذا  أواًل: 
عاء. واألحواِل واألماكِن التي ُيسَتجاُب فيها الدُّ

مسألِة  يف  الّناِس  من  كثرٌي  فيها  َوَقَع  التي  عيِة  الشَّ املخالفاِت  عن  ابتعَد  إذا  ثانيًا: 
األوقاِت  وعِن  وآدابِه،  عاِء  الدُّ رشوِط  عن  مىض  فيام  منا  َتكلَّ وقد  عاِء،  الدُّ

عاُء. واألحواِل واألماكِن التي ُيستجاُب فيها الدُّ

عيِة التي َوَقَع  َوموعُدنا يف هذه اخُلطبِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- مع املخالفاِت الشَّ
عاِء. فيها كثرٌي من الّناِس يف مسألِة الدُّ

َعاُء ُهَو اْلِعَباَدُة«)1(. سوُل l يقوُل: »الدُّ  الرَّ

َعاُء«)2(. ويقوُل l: »أفضُل اْلِعَباَدِة الدُّ

والعباداُت َمبناها عىل التَّوقيِف واالتِّباع، ال عىل اهلوى واالبتداِع.

ُمهُم  عاَء، كام كاَن ُيعلِّ َم أصحاَبه -َوَمن بعَدُهم- الدُّ ورسوُلنا الكريُم l علَّ
ورَة من الُقرآِن، وَيظَهُر ذلَك من حديِث تعليِمه l ألصحابِه دعاَء االستخارِة  السُّ

ورَة من الُقرآِن)3(. ُمهم السُّ كام ُيعلِّ
)1( صحي�ح: رواه أب�و داود )1481(، والرتم�ذي )2969(، واب�ن ماج�ه )3828(، وأمح�د )267/4(، 

]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1627([. 
)2( حس�ن: رواه احلاك�م ) 1760(، وأب�و بك�ر الش�افعي »الغيالني�ات« )806(، ]»السلس�لة الصحيح�ة« 

.])1579(
)3( صحيح: رواه البخاري )1162(. 



الدعاء النافع54

ورَة  ُمهُم السُّ وكام يف حديِث تعليمِه l ألصحابِِه االستعاذَة من أربٍع كام يعلِّ
من الُقرآِن)1(.

ُم الرباَء بَن  عاَء: أنه كاَن يومًا ُيعلِّ تِه l يف تعليِم أصحابِه الدُّ  وِمن حرِصه ودقَّ
اَلِة،  ْأ ُوُضوَءَك لِلصهَّ عازٍب m ُدعاَء النَّوِم، فقاَل له: »إَِذا َأَتْيَت َمْضَجَعَك َفَتَوضهَّ
ْضُت  َوَفوهَّ إَِلْيَك،  َوْجِهي  َأْسَلْمُت  ُهمهَّ  اللهَّ ُقِل:  ُثمهَّ  اأَلْيَمِن،  َك  ِشقِّ َعَل  اْضَطِجْع  ُثمهَّ 
ِمْنَك  َمْنَجا  َواَل  َمْلَجَأ،  اَل  إَِلْيَك،  َوَرْهَبًة  َرْغَبًة  إَِلْيَك،  َظْهِري  ْأُت  َوَأجْلَ إَِلْيَك،  َأْمِري 
ُهمهَّ آَمْنُت بِِكَتابَِك الهَِّذي َأْنَزْلَت، َوبَِنبِيَِّك الهَِّذي َأْرَسْلَت«، وَطلَب النَّبيُّ  إاِلهَّ إَِلْيَك، اللهَّ
 l ِّبِي ا َعىَل النَّ ْدُتَ عاَء فقاَل الرباُء: َفَردَّ l من الرباِء بن عازٍب أن ُيعيَد عليه الدُّ
َوَنبِيَِّك  اَل،  َقاَل: »  َوَرُسولَِك  ُقْلُت:  َأْنَزْلَت  الَِّذي  بِِكَتابَِك  آَمْنُت  ُهمَّ  اللَّ َبَلْغُت:  َفَلامَّ 

الهَِّذي َأْرَسْلَت « )2(.

ها؛ قاَل له: »ال! قل: ونبيََّك  َ كلمٌة واحدٌة مل َيْرَض النَّبيُّ l من الرباِء أن ُيَغريِّ
الذي أرَسَلت«.

التَّوقيِف، ال عىل االبتداِع  َمبناها عىل  عاَء عبادٌة، والعباداُت  الدُّ لَتعَلموا أن 
واهَلوى.

عاُء املَشوُع املأثوُر، الذي جاَء يف الكتاِب أو يف  َينَفُع هو الدُّ عاء الذي  فالدُّ
ٌة. ِة، أو مل َيُكن فيه خُمالفٌة رَشعيَّ نَّ السُّ

اهلَل هبا من  أنزَل  ابتَدعوا أدعيًة ما  الّناِس؛ وَجدناُهُم  نَظرنا إىل كثرٍي من  فإذا 
وَن أنم ُيِسنوَن ُصنعًا، وهذه األدعيُة امُلبتدَعُة ال  بوَن هبا إىل اهللِ، وَيظنُّ سلطاٍن، يتقرَّ

َتزيُدُهم من اهللِ إال ُبعدًا.

)1( صحيح: رواه مسلم )590(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )247(، ومسلم ) 2710(.



55 الدعاء النافع

عاِء سيكوُن حوَل  عيِة التي َوَقَعت يف مسألِة الدُّ  وكالُمنا عن املخالفاِت الشَّ
العنارِص الّتاليِة: 

العنُص األول: األدعيُة التي َنى الّشارُع احلكيُم عنها.

عاِء. العنُص الثاين: البدُع التي ابتدَعها الّناُس يف الدُّ

عيفُة واملَوضوعُة التي ُتَتَداوُل بَي الّناِس يف  العنُص الثالث: األحاديٌث الضَّ
عاِء. مسألِة الدُّ

وأما العنُص األوُل -وهو األدعيُة التي َنى الّشارُع احلكيُم عنها-؛ فمنها: 

أن  ربَّه  اإلنساُن  َيدعَو  أن  الّشاِرُع  َنى  فقد  نيا،  الدُّ الُعقوبِة يف  بَتعجيِل  الدعاُء   -1
نيا. َل عقوبَته له يف الدُّ ُيَعجِّ

عن أنٍس m: أن رسوَل اهللِ l عاَد َرجاًل من املسلِمَي قد َخَفَت -أي: 
َضُعَف-، فصاَر كالَفرِخ، فقاَل له رسوُل اهللِ l: »َهْل ُكْنَت َتْدُعو بَِشٍء َأْو َتْسَأُلُه 
ْنَيا،  ْلُه ِل يِف الدُّ ُهمهَّ َما ُكْنَت ُمَعاِقبِي بِِه يِف اآلِخَرِة َفَعجِّ اُه؟ َقاَل: َنَعْم، ُكْنُت َأُقوُل: اللهَّ إِيهَّ
ُهمهَّ آتَِنا يِف  ِ اَل ُتِطيُقُه -َأْو اَل َتْسَتِطيُعُه- َأَفاَل ُقْلَت: اللهَّ ِ l: ُسْبَحاَن اللهَّ َفَقاَل َرُسوُل اللهَّ

اِر. َقاَل: َفَدَعا الَل َلُه َفَشَفاُه«)1(. ْنَيا َحَسَنًة َوِف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النهَّ الدُّ

ولذلك ُيكَرُه َتنِّي البالِء؛ لئاّل َيضَجَر امُلْبتىل منه، ويسِخَط.

عاُء عىل النَّفِس واألهِل واألمواِل. 2- الدُّ

َعَل  َتْدُعوا  َواَل  َأْواَلِدُكْم  َعَل  َتْدُعوا  َواَل  َأْنُفِسُكْم  َعَل  َتْدُعوا  »اَل   :l قاَل 
َأْمَوالُِكْم..«)2(.

عاُء بَتعجيِل املَوِت. 3- الدُّ
)1( صحيح: رواه مسلم )2688(.
)2( صحيح: رواه مسلم ) 3099(.



الدعاء النافع56

وَيَقُع الكثرُي يف ذلَك، وهو أن َتدُعَو عىل َنفِسَك باملوِت، كام َنسَمُع كثريًا من 
َزوَجتي وأوالدي.  أِرحني من  همَّ  اللَّ نيا.  الدُّ َأِرحني من هذه  ُهمَّ  اللَّ يقوُل:  النَّاِس 

نيا. همَّ ُخذين من هذه الدُّ اللَّ

َع َناُه عن ذلَك. َيدعو عىل َنفِسه وهو ال َيدري أن الشَّ

َأنَّ  َلْواَل  َقاَل:  َسْبًعا،  اْكَتَوى  َوَقِد  اًبا  َخبَّ »َأَتْيُت  َقاَل:  َحاِزٍم  َأبِى  ْبِن  َقْيٍس  َعْن 
اَنا َأْن َنْدُعَو بِامْلَْوِت َلَدَعْوُت بِِه«)1(، أي: من شدة األمل. َرُسوَل اهللِ l َنَ

َكم من مريٍض َيدعو عىل نفِسه باملوِت، يظنُّ أنه َيسرتيُح! فهذا ال جَيوُز.

ًيا َفْلَيُقِل:  َيهَّ َأَحُدُكُم اْلَْوَت لُِضٍّ َنَزَل بِِه، َفإِْن َكاَن اَل ُبدهَّ ُمَتَمنِّ يقوُل l: »اَل َيَتَمنهَّ
ا ِل«)2(. نِي إَِذا َكاَنِت اْلَوَفاُة َخرْيً ا ِل، َوَتَوفهَّ َياُة َخرْيً ُهمهَّ َأْحيِنِي َما َكاَنِت اْلَ اللهَّ

ُه إَِذا َماَت  وقاَل l: »اَل َيَتَمنهَّى َأَحُدُكُم اْلَْوَت َواَل َيْدُع بِِه ِمْن َقْبِل َأْن َيْأتَِيُه، إِنهَّ
ا«)3(. ُه اَل َيِزيُد اْلُْؤِمَن ُعْمُرُه إاِلهَّ َخرْيً َأَحُدُكُم اْنَقَطَع َعَمُلُه، َوإِنهَّ

؟ َقاَل: »َمْن َطاَل ُعُمُرُه َوَحُسَن َعَمُلُه«)4(. بِيُّ l َأيُّ النَّاِس َخرْيٌ  ُسئَِل النَّ

َرجاِت الُعىل والنَّعيَم امُلقيَم.  ُغ الَعبَد الدَّ  فطوُل الُعمِر مع الَعمِل الّصالِح ُيَبلِّ
رجِة- بَي رُجَلِي ماَت أحُدمها قبَل اآلخِر بأسبوٍع؛  َق النَّبيُّ l -يف الدَّ ولقد َفرَّ

ألن أحَدمها طاَل ُعُمُرُه يف طاعِة اهللِ.

َفُقتَِل  َرُجَليِ،  َبْيَ   l  ِ اهللَّ َرُسوُل  آَخى  َلمي:  السُّ خالٍد  بُن  عبيُد  يقوُل 
 :l  ِ ْيَنا َعَلْيِه َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ ا َوَماَت اآلَخُر َبْعَدُه بُِجُمَعٍة َأْو َنْحِوَها، َفَصلَّ َأَحُدمُهَ

)1( متفق عليه: صحيح البخاري )6349(، ومسلم )2681(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )5671(، ومسلم )2680(.

)3( صحيح: رواه مسلم )2682(.
والرتهي�ب«  الرتغي�ب  ]»صحي�ح   ،)40/5( وأمح�د   ،)2329( الرتم�ذي  صحي�ح  لغ�ريه:  صحي�ح   )4(

.])3363(
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 ِ ْقُه بَِصاِحبِِه، َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ ُهمَّ اْغِفْر َلُه َوَأحْلِ »َما ُقْلُتْم؟« َفُقْلَنا: َدَعْوَنا َلُه َوُقْلَنا: اللَّ
l: »َفَأْيَن َصاَلُتُه َبْعَد َصاَلتِِه، َوَصْوُمُه َبْعَد َصْوِمِه، َوَعَمُلُه َبْعَد َعَمِلِه، إِنهَّ َبْيَنُهَم 

َمِء َواأَلْرِض«)1(. َكَم َبْيَ السهَّ

هيَد،  ُكُم اهلُل- كيَف َسبَق األُخ الذي ماَت عىل فراِشه أخاه الشَّ فانُظروا -رمِحَ
َعُه اهلُل به -يف الَعمِل الّصالِح-؟ وارتَفَعت درجُته فوَق درجتِه بسبِب أسبوٍع متَّ

إحسانًا.  ازَددَت  حُمِسنًا؛  فكنَت  نيا  الدُّ يف  ُعُمُرَك  طاَل  إن  الؤمُن!  ا  أهيُّ فأنَت 
وإن كنَت ُمسيئًا؛ فإن أماَمَك الُفرَصَة أن َتسَتعتَِب، وأن َتتوَب، وأن ُتْصِلَح أمَرَك 

مَع اهلل.

اللهمَّ  أو:  أحدًا،  َمعي  َترَحْم  وال  ارمَحني  اللهمَّ  تقوَل:  كأن  اهللِ؛  رمحِة  حَتجرُي   -4
دًا، وال  ارمَحني وأوالدي وال َترَحم مَعنا أحدًا، أو تقوُل: اللهمَّ ارمَحني وحممَّ

َترَحْم مَعنا أحدًا.

يقوُل أبو هريرة m: قاَم رسوُل اهللِ l يف صالٍة وُقمنا معه، فقاَل أعرايبٌّ 
 l َُّم النَّبي دًا، وال َترَحم مَعنا أحدًا! فلام َسلَّ همَّ ارمَحني وحممَّ الِة: اللَّ وهو يف الصَّ

ْرَت َواِسًعا« )2(؛ ُيريُد رمحَة اهللِ، فإن رمحَة اهللِ واسعٌة. : »َلَقْد َحجهَّ قاَل لألعرايبِّ

. ومن صوِر ذلك:  عاِء؛ وهو جُماوزُة احَلدِّ 5- االعتداُء يف الدُّ

نيا، كام سأَل بنو إرسائيل  َمه عىل عباِده يف احلياِة الدُّ أ- طلُب ما مَنعه اهلُل وحرَّ  
ۈ(  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  )ڭ   :q موسى 

]النساء:153[.

)1( صحي�ح: رواه أب�و داود )2526(، والنس�ائي )1985(، وأمح�د )500/3(، ]»صحيح س�نن أيب داود« 
])2278(

)2( صحيح: رواه البخاري )6010(.
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)ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  تعاىل:  قاَل  عاِء؛  بِالدُّ وِت  الصَّ َرفُع  ب-   
ے ۓ ۓ( ]األعراف[.

ُع يف سؤاِل تفاصيِل األموِر:  ج - التَّنطُّ  

الَقَص  همَّ إين أسأُلَك  اللَّ يقوُل:  ابَنه  َسِمَع  أنه   :m ُمَغّفٍل بن  عن عبِداهللِ 
به من  ذ  َة، وَتعوَّ اجلنَّ اهلَل  ُبنّي! سِل  فقال: أي  إذا دخلُتها!  ِة  اجلنَّ َيمِي  األبيَض عن 
ِة َقْوٌم َيْعَتُدوَن ِف  ُه َسَيُكوُن ِف َهِذِه اأُلمهَّ الّناِر؛ فإين َسِمعُت رسوَل اهللِ l يقوُل: »إِنهَّ

َعاِء«)1(. ُهوِر َوالدُّ الطُّ

ُهمَّ  وَروى ابُن سعِد بِن أيب وّقاٍص، عن أبيِه قاَل: َسِمَعنِي َأيِب َوَأَنا َأُقوُل: اللَّ
َوَساَلِسِلَها  اِر  النَّ ِمَن  بَِك  َوَأُعوُذ  َوَكَذا،  َوَكَذا  َجَتَها،  َوهَبْ َوَنِعيَمَها  َة  نَّ اجْلَ َأْسَأُلَك  إِنِّى 
»َسَيُكوُن  َيُقوُل:   l  ِ إيِنِّ َسِمْعُت َرُسوَل اهللَّ  ! ُبَنيَّ َيا  َفَقاَل:  َوَكَذا،  َوَكَذا  َوَأْغاَلهِلَا، 
َة ُأْعِطيَتَها َوَما ِفيَها ِمَن  نهَّ اَك َأْن َتُكوَن ِمْنُهْم، إِْن ُأْعِطيَت اجْلَ َعاِء، َفإِيهَّ َقْوٌم َيْعَتُدوَن يِف الدُّ

.)2(» ِّ اِر ُأِعْذَت ِمْنَها َوَما ِفيَها ِمَن الشهَّ رْيِ، َوإِْن ُأِعْذَت ِمَن النهَّ اْلَ

ٌع واعتداٌء  ِة رسولِه، فهذا َتنطُّ أما أن َتدعَو بتفاصيَل مل َتِرد يف كتاِب اهللِ وال سنَّ
عاِء. يف الدُّ

6- أن تدعَو بإثٍم أو قطيعِة رحٍم. 

قال l: »ُيْسَتَجاُب لِْلَعْبِد َما َلْ َيْدُع بِإِْثٍم َأْو َقِطيَعِة َرِحٍم«)3(. 

عاِء. ٌف ُينايف اخُلشوَع املطلوَب يف الدُّ عاُء الذي فيه َسَجٌع متكلَّ 7- الدُّ

َعاِء  الدُّ ِمْن  ْجَع  السَّ َفاْنُظِر  تِه ملوالُه عكرمَة:  m يف وصيَّ ابُن عّباٍس  يقوُل 

)1( صحيح: رواه أبو داود )96(، وابن ماجه )3864(، وأمحد )86/4(، ]»صحيح اجلامع« )2396([.
)2( صحيح: رواه أبو داود ) 1480(، وأمحد ) 172/1(، ]»صحيح أيب داود « ) 1313([.

)3( صحيح: رواه مسلم )2735(.
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َفاْجَتنِْبُه، َفإيِنِّ َعِهْدُت َرُسوَل اهللِ l َوَأْصَحاَبُه اَل َيْفَعُلوَن إاِلَّ َذلَِك؛ َيْعنِي اَل َيْفَعُلوَن 
إاِلَّ َذلَِك ااِلْجتَِناَب )1(.

َف. أما إذا جاَء بدوِن قصٍد فال بأَس، ال كام َيفَعُل  َجَع املتكلَّ أي: جَيتنبوَن السَّ
عاِء ويَسَجُع، ويأيت به عىل َوزِن واحٍد قاصدًا ذلك،  َيرَتنَُّم يف الدُّ كثرٌي من الّناِس؛ 
َل أماَم اهللِ؛ فهذا قد َنى  حتى إنَِّك تراه كأنه ُيَغنَّي؛ فُينايف اخلشوَع واخلضوَع والتَّذلُّ

ُع عنه. الشَّ

عاُء حاَل غفلِة الُقلوب. 8- الدُّ

يقوُل l: »اْدُعوا الَل َوَأْنُتْم ُموِقُنوَن بِاإِلَجاَبِة، َواْعَلُموا َأنهَّ الَل ال َيْسَتِجيُب 
ُدَعاًء ِمْن َقْلٍب َغاِفٍل الٍه«)2(.

عاِء-؛ فِمنها:  وأما الُعنُص الثاين -وهو البَِدُع التي ابتَدَعها الّناُس يف الدُّ

عاِء  عاِء؛ فَكم من النَّاِس َمْن إذا انتَهى من الدُّ 1- َمسُح الَوجِه بعَد الفراِغ من الدُّ
عن  حديٌث  فيه  َيِصحَّ  مل  ألنه  بدعٌة؛  وهذه  ِجسِمه!  من  وشيئًا  وجَهه  َمَسَح 

.l ِرسوِل اهلل

عاِء  الِم يف »فتاويه«: »وال َيمَسُح وجَهه بيَديِه َعِقَب الدُّ وقاَل العزُّ بُن عبِدالسَّ
إال جاهٌل« )3(.

النَّاِس بعَد صالِة الَفريضِة َيدعوَن مجاعًة؛  ؛ كأن جَيِلَس بعُض  عاُء اجلامعيُّ 2- الدُّ
فهذه بدعٌة ما أنزَل اهلُل هبا من ُسلطاٍن.

بِدقائَق  األذان  قبَل  املَسجِد  يف  ياِم  الصِّ أّياِم  يف  الّناِس  بعِض  جلوُس  كذلَك 

)1( صحيح: رواه البخاري )6337(.
)2( حسن لغريه: رواه الرتمذي )3479(، واحلاكم ) 1771(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1653([.

)3( فتاوى العز بن عبد السالم )47(.
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اجتامُع  ُسلطاٍن، ومثُله  اهلُل هبا من  أنزَل  ما  بدعٌة  الباقي؛ فهذه  ُن  وُيؤمِّ يدعو رجٌل 
يِل، َيرُقصوَن وَيتاميلوَن، وَيدعوَن اهلَل مجاعًة بأناشيَد ُمبَتَدَعًة؛ فهذه  قوٍم يف جوِف اللَّ

بدعٌة ما أنزَل اهلُل هبا من ُسلطاٍن!

همَّ إين  سوِل l أو الّصاحِلَي كأن تقوَل: اللَّ ل بِجاِه الرَّ عاُء املَقروُن بالتَّوسُّ 3- الدُّ
أسأُلَك بجاِه فالٍن من األنبياِء. أو بجاِه فالٍن من األولياِء والّصاحلَي! فهذه 
فرسوُلنا   !l ٍد  حممَّ بجاِه  أسأُلَك  إين  همَّ  اللَّ يقوُل:  الّناِس  من  وَكم  بدعٌة. 
اجلاَه  ولكنَّ  واملرَسلَي،  األنبياِء  أفضُل  وهو  عظيٌم،  اهللِ  عنَد  جاٌه  له   l
ُل باجلاِه مل َيِصحَّ  عاُء عبادٌة، والتَّوسُّ ُل به مسألٌة أخرى، فالدُّ مسألٌة، والتََّوسُّ

.l ِفيه حديٌث عن نبيِّ اهلل

l؛ فهذا  ُل إليَك بُحبِّي لرسوِل اهللِ  همَّ إين أتوسَّ َل وتقوَل: اللَّ أما أن َتتوسَّ
ُل إليَك بإيامين برسولَِك l؛ فهذا جائٌز  همَّ إين أسأُلَك وأتوسَّ جائٌز. أو تقوَل: اللَّ

ِل املشوِع بالَعمِل الّصالِح. إذ هو من التَّوسُّ

ٍد l؛ فهذا ال جَيوُز، وهذه بدعٌة ما  همَّ إين أسأُلَك بجاِه حممَّ أّما أن تقوَل: اللَّ
أنزَل اهلُل هبا من ُسلطاٍن!

العبِد، كام يفعُله كثرٌي من  َيعلُم حاَل  اهلَل عزَّ وجلَّ  اّتكااًل عىل أن  عاِء  الدُّ ترُك   -4
عن  وغنيٌّ  بحال  أعَلُم  هو  يقول:  مَل؟  ؛  وجلَّ عزَّ  اهلَل  َيدعوَن  ال  امُلبتِدعِة، 

م يف ذلَك ال َيستجيبوَن ألمِر اهللِ الذي قاَل: )ٺ ٺ  ُسؤال! وكأنَّ
ٺ(، وأثنى عىل األنبياِء الذين كانوا يدعوَنه رَغبًا ورَهبًا.

همَّ ال َسهَل إال ما  املعاين؛ كأن يقول: )اللَّ  ُ ُيَغريِّ الذي  عاِء، وهو  الدُّ اللَّحُن يف   -5
ِك. جعلُته َسهاًل(؛ فيضم )التاء( من قوله: )جعلُته(! فيَقعون يف الشِّ
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عاِء؛ بحيُث إنَك َترى وتسَمُع كثريًا من النَّاِس َيدعوَن  6- التَّلحُي والتَّطريُب يف الدُّ
هبذه األحلاِن فَيَقعوَن يف البِدعِة.

عاِء بعَد االنتهاِء من صالِة الَفريضِة دائاًم وبصوٍت مرتفٍع. ُد الدُّ 7- َتعمُّ

َيَديه وَيدعو، وبعَد  َيرَفُع  الفريضِة من  االنتهاِء من  بعَد  النَّاِس  َنرى من  َكم 
أن   :l النَّبيُّ  أخرَبنا  فقد   ،l النَّبيُّ  هدَي  بذلَك  خمالفًا  وجَهه  َيمَسُح  عاِء  الدُّ
عاَء  جوِد، وأخرَبنا أن الدُّ عاَء يف السُّ كوا الدُّ جوِد، فرَتَ عاَء ُيستجاُب يف حالِة السُّ الدُّ
عاَء يف هذا الوقِت، ولكن  كوا الدُّ الِة، فرَتَ الِم يف الصَّ ِد وقبَل السَّ ُيسَتجاُب بعَد التَّشهُّ
َيرَفُع بعُضهم يَديِه،  ؛  الِم وبعَد الفراِغ من الُوقوِف بَي يَدِي اهللِ عزَّ وجلَّ بعد السَّ

نَّةَ وَيبتِدُع يف ديِن اهللِ. الِة، فُيخالُِف السُّ وَيرُتَك األذكاَر التي َبعَد الصَّ

َر  وقد حذَّ ُبعدًا،  إال  اهللِ  من  َتزيُد صاِحَبها  ال  فالبِدعُة  والبدَع!  إّياَك  فإّياَك 
َدَثٍة بِْدَعٌة، َوُكلهَّ  َدَثاِت اأُلُموِر، َفإِنهَّ ُكلهَّ ُمْ اُكْم َوُمْ النَّبيُّ l من البَِدِع فقاَل: »َوإِيهَّ

بِْدَعٍة َضاَلَلٌة..«)1(.

.)2(» وقاَل l: »َمْن َعِمَل َعَماًل َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َردٌّ

.)3(» وقاَل l: »َمْن َأْحَدَث يِف َأْمِرَنا َهَذا َما َلْيَس منه َفُهَو َردٌّ

عاِء-؛  عيفُة واملَوضوعُة يف مسألِة الدُّ  أما العنص الّثالُث -وهو األحاديُث الضَّ

إال  ين  الدِّ بدعٍة يف  فام من  ين،  الدِّ االبتداِع يف  إىل  فَتدَفُعهم  الّناِس  بَي  َتنتِشُ  فإنا 
وأساُسها حديٌث ضعيٌف أو موضوٌع أو ال أصَل له. ومن هذه األحاديِث: 

)1( صحيح: رواه أبو داود )4607(، والرتمذي )2676(، وابن ماجه )46(، وأمحد )126/4(، ]»صحيح 
الرتغيب والرتهيب« )37([.

)2( صحيح: رواه مسلم )1718( .
)3( متفق عليه: رواه البخاري )2697(، ومسلم )1718(، واللفظ له.
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الديُث األول: »َحسبي من سؤال ِعلُمه بحال«)1(. هو الذي َدَفَع الكثرَي أن   
عاَء اتكااًل عىل هذا احلديِث الذي ال أصَل له. َيرُتَك الدُّ

لوا بجاهي، فإن جاهي عنَد اهللِ عظيٌم«)2(. الديُث الثاين: »توسَّ  

إين  همَّ  »اللَّ دعائهم:  يف  َيقولوا  أن  الكثرِييَن  َدَفَع  الذي  هو  احلديُث  وهذا 
.»l ٍد أسأُلَك بجاِه حممَّ

امواِت  السَّ وُنوُر  الديِن،  وعامُد  امُلؤمِن،  سالُح  عاُء  »الدُّ الثالث:  الديُث   
واألرِض«)3(.

هام حتى  طَّ عاِء؛ مل َيُ الديُث الرابع: »كاَن رسوُل اهللِ l إذا َرَفَع َيَديِه يف الدُّ  
َيمسَح هبام وجَهه«)4(.

عاُء مخُّ العبادِة«)5(. الديُث الامس: »الدُّ  

ُه  ُدعاَء  فإن  لَك؛  َيدعو  فُمرُه  مريٍض،  عىل  َدَخْلت  »إذا  السادس:  الديُث   
كُدعاِء املالئكِة«)6(.

الديُث السابع: »َدعوُة املريِض مستجابٌة«)7(.  

وليلُة  ليلٍة من رجٍب،  أوُل  فيها دعوٌة:  ُتَردُّ  لياٍل ال  »خُس  الثامن:  الديُث   
)1( ال أصل له: قال ابن تيمية: موضوع، ]»سلسلة األحاديث الضعيفة« )21([.

)2( نصَّ عىل عدم ثبوته ابن تيمية يف »القاعدة اجلليلة يف التوس�ل والوس�يلة« واأللباين يف »سلس�لة األحاديث 
الضعيفة« رقم )21(.

)3( موض�وع: اهليثم�ي يف »جمم�ع الزوائ�د« )147/10(، واأللب�اين يف »سلس�لة األحادي�ث الضعيف�ة« رقم 
.)179(

)4( ضعف�ه النووي يف »األذكار« )355(، واأللباين »مش�كاة املصابيح« )696/2( وقال: ال يصح حديث يف 
مسح الوجه باليدين بعد الدعاء.

)5( ضعفه األلباين يف »املشكاة«، وإنام صح وثبت بلفظ: »الدعاء هو العبادة«.
)6( ضعيف جدًا: »السلسلة الضعيفة« )1004(.

)7( موضوع: »السلسلة الضعيفة« ) 1222(.
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النِّصِف من شعباَن، وليلُة اجلمعِة، وليَلتا العيَديِن«)1(.

، يا ربِّ -أربعًا-؛ قاَل اهلُل:  ، يا ربِّ الديُث الّتاسع: »إذا قاَل العبُد: يا ربِّ  
لبَّيَك َعبدي؛ سْل َتعَطه«)2(.

الديُث العاش: »من كانت له حاجٌة؛ فلَيدُع با ُدُبر َصالٍة مفروضٍة«)3(.  

وَدعا؛  يَديه  َرَفَع  الَفريضِة؛  صالِة  من  انتهى  إذا  َمْن  الّناِس  من  َكم  ولذلَك 
عيِف. انطالقًا من هذا احلديِث الضَّ

عاِء كثريٌة وكثريٌة جدًا  عيفُة واملوضوعُة يف الدُّ إخوَة اإلسالمِ! واألحاديُث الضَّ
بيُب تكفيه اإلشارِة. وفيام ُقلنا كفايٌة؛ واللَّ

همَّ ُردَّ املسلِمَي إىل دينَِك رّدًا مجياًل. اللَّ

)1( موضوع: »ضعيف اجلامع الصغري« )2851(.
)2( ضعيف جدًا: »السلسلة الضعيفة« )2693(.

)3( ضعيف جدًا: رواه ابن عساكر )415/5(، ]ضعفه ابن حجر يف »لسان امليزان« )321/5([.
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أهميُة الدعاء يف حياة املسلم
ِة التي َتَقُع يف مسألِة  عيَّ منا يف اخُلطبِة املاضيِة عن امُلخالفاِت الشَّ عباَد اللِ! تكلَّ
عاِء، وعن أدعيٍة نى الّشارُع عنها، وعن بَِدٍع ابتدَعها الّناُس ما أنزَل اهلُل هبا من  الدُّ
ُسلطاٍن، وعن أحاديَث ضعيفٍة وموضوعٍة انتَشت بَي النَّاِس، وُقلنا: إنه جَيُِب عىل 

الَعبِد أن يَذرها.

عاء  ِة الدُّ  وموعُدنا يف هذه اخلطبِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- مَع احلديِث عن أمهيَّ
يف حياِة امُلسلِم.

اللِ  ِعَباَد  َفَعَلْيُكْم  َيْنِزْل،  َلْ  َوِمهَّا  َنَزَل  ِمهَّا  َيْنَفُع  َعاُء  »الدُّ  :l سوُل  الرَّ يقوُل 
َعاِء«)1(. بِالدُّ

عاء. عاِء، وَكم من بلّيٍة وحمنٍة رفَعها اهلُل بِالدُّ  َكم من بالٍء ُردَّ بَسبِب الدُّ

اهلُل  غَفَرها  ومعصيٍة  ذنٍب  من  وَكم  عاِء،  بالدُّ اهلُل  كشَفها  ُمصيبٍة  من  َكم 
عاء. بالدُّ

عاء. عاء، وَكم من مريٍض شفاُه اهلُل بالدُّ وَكم من ضالٍّ هداُه اهلُل بالدُّ

َة  ريَّ عاء، وَكم من حمروٍم من الولد أعطاه اهلل الذُّ وَكم من فقرٍي أغناُه اهلُل بالدُّ
عاء. بسبِب الدُّ

َق  عاِء، وكم من َنٍص حَتقَّ لَم بَسبِب الدُّ وَكم من إنساٍن مظلوٍم َرَفَع اهلُل عنه الظُّ
عاِء. عىل األعداِء بَِسبِب الدُّ

عاِء. عاُء َينَفُع مما َنَزَل ومما مل َينِزل؛ فعليُكم عباَد اهللِ! بالدُّ فالدُّ

)1( حسن لغريه: رواه الرتمذي )3548(، واحلاكم )1815(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1634([.
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عاِء يف حياِة املسلِم سيكوُن حوَل العنارِص الّتاليِة:  ِة الدُّ  وكالُمنا عن أمهيَّ

العنص األول: الّناُس فقراُء إىل اهللِ.

العنص الثاين: سؤاٌل وجواٌب.

العنص الثالث: من هو املَحروُم؟

 أما العنصُر األوُل: الناُس فقراُء إىل اهلِل: 
فالناُس فقراُء إىل اهللِ تعاىل يف كلِّ يشٍء، وال ِغنى هلم عن اهللِ َطرَفَة عٍي، فهم 
هم، ُمفتِقروَن إىل اهللِ تعاىل يف  ُمفتِقروَن إىل اهللِ تعاىل يف َجلِب مصاحِلِهم ودفِع َمضارِّ

أموِر دينِهم وُدنياُهم، والدليُل عىل ذلَك قوُله تعاىل: )ۀ ہ ہ ہ ہ 
نيا بام فيها  ا اإلنساُن! إذا امتَلكَت الدُّ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ( ]فاطر[؛ أي: أيُّ
نيا أعىل املناصب فأنَت فقرٌي إىل اهللِ.  ا اإلنساُن! إذا َبَلغَت يف الدُّ فأنَت فقرٌي إىل اهللِ. أيُّ
ِة ما ُأعِطيَت فأنَت فقرٌي إىل اهللِ، ال ِغنى لَك عن  ا اإلنساُن! إذا ُأعِطيَت من الُقوَّ أيُّ

اهللِ َطْرَفَة عٍي.

ْلَم  الظُّ ْمُت  َحرهَّ إيِنِّ  ِعَباِدي  »َيا   : الُقُديسِّ احلديِث  يف  وعال  جلَّ  نا  ربُّ ويقوُل 
َهَدْيُتُه  َمْن  إاِلهَّ  َضالٌّ  ُكْم  ُكلُّ ِعَباِدي  َيا  َتَظاَلُوا،  َفاَل  ًما  رهَّ ُمَ َبْيَنُكْم  َوَجَعْلُتُه  َنْفِس  َعَل 
ُكْم َجائٌِع إاِلهَّ َمْن َأْطَعْمُتُه َفاْسَتْطِعُمويِن ُأْطِعْمُكْم،  َفاْسَتْهُدويِن َأْهِدُكْم، َيا ِعَباِدي ُكلُّ
ِطُئوَن  ُكْم َعاٍر إاِلهَّ َمْن َكَسْوُتُه َفاْسَتْكُسويِن َأْكُسُكْم، َيا ِعَباِدي إِنهَُّكْم ُتْ َيا ِعَباِدي ُكلُّ
إِنهَُّكْم  ِعَباِدي  َيا  َلُكْم،  َأْغِفْر  َفاْسَتْغِفُرويِن  َجِيًعا  ُنوَب  الذُّ َأْغِفُر  َوَأَنا  َهاِر  َوالنهَّ ْيِل  بِاللهَّ
َلُكْم  َأوهَّ َأنهَّ  َلْو  ِعَباِدي  َيا  َفَتْنَفُعويِن،  َنْفِعي  َتْبُلُغوا  َوَلْن  ويِن  َفَتُضُّ ي  ُضِّ َتْبُلُغوا  َلْن 
ُكْم َكاُنوا َعَل َأْتَقى َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد ِمْنُكْم َما َزاَد َذلَِك يِف  َوآِخَرُكْم َوإِْنَسُكْم َوِجنهَّ
َأْفَجِر  َعَل  َكاُنوا  ُكْم  َوِجنهَّ َوإِْنَسُكْم  َوآِخَرُكْم  َلُكْم  َأوهَّ َأنهَّ  َلْو  ِعَباِدي  َيا  َشْيًئا،  ُمْلِكي 
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َلُكْم َوآِخَرُكْم  َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد َما َنَقَص َذلَِك ِمْن ُمْلِكي َشْيًئا، َيا ِعَباِدي َلْو َأنهَّ َأوهَّ
َما  َمْسَأَلَتُه  إِْنَساٍن  ُكلهَّ  َفَأْعَطْيُت  َفَسَأُلويِن  َواِحٍد  َصِعيٍد  يِف  َقاُموا  ُكْم  َوِجنهَّ َوإِْنَسُكْم 
ِهَي  َم  إِنهَّ ِعَباِدي  َيا  اْلَبْحَر،  ُأْدِخَل  إَِذا  اْلِْخَيُط  َيْنُقُص  َكَم  إاِلهَّ  ِعْنِدي  ِمهَّا  َذلَِك  َنَقَص 
َ، َوَمْن َوَجَد  ا َفْلَيْحَمِد اللهَّ اَها، َفَمْن َوَجَد َخرْيً يُكْم إِيهَّ َأْعَمُلُكْم ُأْحِصيَها َلُكْم ُثمهَّ ُأَوفِّ

َغرْيَ َذلَِك َفاَل َيُلوَمنهَّ إاِلهَّ َنْفَسُه«)1(.

ًا.   الناُس مجيعًا فقراُء إىل اهللِ يف كلِّ يشٍء، ال َيمِلكوَن ألنفِسهم َنفعًا وال َضّ
ِل اهلُل  نيا، ومن مل َيتَفضَّ زِق؛ فإنه ُيَرُمُهام يف الدُّ ِل اهلُل عليه باهُلدى والرِّ فمن مل َيَتَفضَّ

عليه بمغفرِة ذنوبِه؛ أوَبَقتُه خطاياُه يف اآلخرِة.

نيا واآلخرِة. فالناُس فقراُء إىل اهللِ يف أموِر الدُّ

 أما العنصُر الّثاني؛ فهو سؤاٌل وجواٌب: 
ربِّه  من  َيطُلَبها  أن  للمسلِم  َينبغي  التي  ُة  امُلِهمَّ األموُر  هي  ما  فالسؤال: 
يف  ربِّه  عىل  ُيِلحَّ  أن  للُمسلِم  َينبغي  التي  َعواُت  الدَّ هي  ما  أو  والنَّهاِر؟  يِل  باللَّ

يِل والنَّهار؟ باللَّ طَلبِها 

دينِه  أمِر  َيتاُجه يف  ربَّه كلَّ يشٍء  َيسأَل  أن  املسلِم  العبِد  أنَّ عىل  واجلواُب:   
ها بيِد اهللِ. ودنياه، وذلَك ألنَّ اخلزائَن كلَّ

قاَل تعاىل: )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ( 
]احلجر[.

وألن اهلَل عزَّ وجلَّ ُيِبُّ من عباِده أن َيسألوُه وَيدعوه؛ قاَل تعاىل: )ڭ 
ڭ ڭ ۇ( ]النساء:32[.

)1( صحيح: رواه مسلم )2577(.
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العبِد املسلِم أن َيطُلَب من  نا جلَّ وعال عىل من مل َيسأْلُه، فَعىل  ويَغَضُب ربُّ
ُة  نيا واآلخرِة، ولكن -يا عباَد اهللِ!- ما هي األموُر امُلِهمَّ اهللِ كلَّ يشٍء من أموِر الدُّ
نيا واآلخرِة، والتي َينبغي عىل العبِد املسلِم أن َيسأَل�ها  والَعظيمُة التي فيها َسعادُة الدُّ

يِل والنَّهار؟ ربَّه باللَّ

اِط امُلستقيِم، وذلَك ألن  أواًل: عىل العبِد املسلِم أن يسأَل ربَّه اهلدايَة دائاًم إىل الصِّ
، قاَل تعاىل: )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  اهلدايَة بيِد اهللِ عزَّ وجلَّ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( ]الكهف[.

َهَدْيُتُه  َمْن  إاِلهَّ  َضالٌّ  ُكْم  ُكلُّ ِعَباِدي  »َيا  َم:  َتقدَّ كام  الُقُديسِّ  احلديِث  يف  وقاَل 
َفاْسَتْهُدويِن َأْهِدُكْم«.

اِط املستقيِم يف كلِّ ركعِة من  وأمَرنا اهلُل عزَّ وجلَّ أن نسأَله اهلدايَة إىل الصِّ
ٿ  ٿ  ٿ  )ٿ  تعاىل:  قولِه  يف  وذلَك  والّنافلِة؛  الفريضِة  من  صالتِنا 

ٹٹ ٹ ٹ ڤ( ]الفاحتة[.

َته، فكاَن يقوُل يف  َم أمَّ وكاَن l َيِرُص عىل طلِب اهلدايِة دائاًم يف دعائِه؛ لُيَعلِّ
قِّ بِإِْذنَِك، إِنهََّك َتِْدى َمْن َتَشاُء إَِل  دعاِء االستفتاِح: »..اْهِديِن ِلَا اْخُتِلَف ِفيِه ِمَن اْلَ

اٍط ُمْسَتِقيٍم«)1(. ِصَ

إاِلهَّ  هَيِْدي أَلْحَسنَِها  اَل  اأَلْخاَلِق  »..اْهِديِن أَلْحَسِن  l يف دعاٍء آخَر:  وقاَل 
َئَها إاِلهَّ َأْنَت«)2(. ُف َعنِّى َسيِّ َئَها اَل َيْصِ ْف َعنِّى َسيِّ َأْنَت، َواْصِ

ُم أصحاَبه أن يسألوه اهلدى؛ فقاَل يومًا لعلِّ بِن أيب طالٍب  وكاَن النَّبيُّ l ُيَعلِّ

)1( صحيح: رواه مسلم )770(.

)2( صحيح: رواه مسلم )771(.
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َداَد«)1(. ُهمهَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك اْلَُدى َوالسهَّ m: »ُقْل: اللهَّ

ُهمهَّ اْهِديِن ِفيَمْن َهَدْيَت«)2(. َم احلسَن بَن علٍّ n أن يقوَل: »اللهَّ وعلَّ

اِط  الصِّ إىل  َيِدَيه  أن  والنَّهاِر  يِل  باللَّ ربَّه  عىل  ُيِلحَّ  أن  املسلِم  العبِد  فعىل 
امُلستقيِم.

نوِب؛ ألن اهلَل وحَده هو الذي َيغِفُر  ثانيًا: عىل العبِد املسلِم أن يسأَل ربَُّه مغفرَة الذُّ
نوَب مجيعًا ملن تاَب منها. الذُّ

قاَل تعاىل: )گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں( ]طه[؛ وقال 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  )گ  تعاىل: 

ڻ( ]النساء[.

: »يا اْبَن آَدَم! إِنهََّك َما َدَعْوَتنِي َوَرَجْوَتنِي َغَفْرُت َلَك  وقاَل يف احلديِث الُقُديسِّ
َمِء ُثمهَّ اْسَتْغَفْرَتنِي  َعَل َما َكاَن ِفيَك َواَل ُأَباِل، َيا اْبَن آَدَم! َلْو َبَلَغْت ُذُنوُبَك َعَناَن السهَّ
َغَفْرُت َلَك َواَل ُأَباِل، َيا اْبَن آَدَم! إِنهََّك َلْو َأَتْيَتنِي بُِقَراِب اأَلْرِض َخَطاَيا ُثمهَّ َلِقيَتنِي اَل 

ا َمْغِفَرًة«)3(. ُك ِب َشْيًئا أَلَتْيُتَك بُِقَراِبَ ُتْشِ

ِ، َفإيِنِّ َأُتوُب يِف اْلَيْوِم إَِلْيِه ِماَئَة  ا النهَّاُس! ُتوُبوا إَِل اللهَّ َ وكاَن l يقوُل: »َيا َأهيُّ
ٍة«)4(. َمرهَّ

l يف املجلِس الواحِد مئَة مّرٍة  ويقوُل ابُن عمَرm: كنا َنُعدُّ لرسوِل اهللِ 

)1( صحيح: رواه مسلم ) 2725(.
)2( صحيح: رواه أبو داود ) 1425(، والرتمذي )464(، والنسائي )1745(، وابن ماجه )1178(، ]»أصل 

صفة صالة النبي« )970/3([.
)3( حس�ن لغ�ريه: رواه الرتم�ذي )3450( من حديث أن�س، والطرباين )12346( م�ن حديث ابن عباس، 

وأمحد )167/5(، والدارمي )2788(من حديث أيب ذر، ]»السلسلة الصحيحة« )127([.
)4( صحيح: رواه مسلم )2702(.
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ِحيُم«)1(. اُب الرهَّ يقوُل: »َربِّ اْغِفْر ِل َوُتْب َعَلهَّ إِنهََّك َأْنَت التهَّوهَّ

وُم َوَأُتوُب إَِلْيِه،  يُّ اْلَقيُّ وقاَل l: »َمْن َقاَل: َأْسَتْغِفُر الَل الهَِّذي اَل إَِلَه إاِلهَّ ُهَو اْلَ
ْحِف«)2(. ُغِفَر َلُه َوإِْن َكاَن َفرهَّ ِمَن الزهَّ

ُزحِزَح  من  الّناِر؛ ألنَّ  من  به  وَيستعيَذ  َة  اجلنَّ ربَّه  يسأَل  أن  امُلسلِم  العبِد  ثالثًا: عىل 
َة فقد فاَز، قاَل تعاىل: )ہ ھ ھ  اِر وُأدِخَل اجلنَّ -يوَم القيامِة- عِن النَّ

ھ ھ ے ے ۓ( ]آل عمران:185[.
َة،  نهَّ اجْلَ َأْدِخْلُه  ُهمهَّ  اللهَّ ُة:  نهَّ اجْلَ َقاَلِت  اٍت،  َمرهَّ َثاَلَث  َة،  نهَّ اجْلَ َسَأَل  »َمْن   :l يقوُل 

ُهمهَّ َأِجْرُه ِمَن النهَّاِر«)3(. اُر: اللهَّ اٍت، َقاَلِت النهَّ اِر، َثاَلَث َمرهَّ َوَمِن اْسَتَجاَر ِمَن النهَّ

الَل  َأْسَأُل  ُثمهَّ  ُد،  َأَتَشههَّ َقاَل:  اَلِة؟  الصهَّ يِف  َتُقوُل  »َما  لرجٍل:   l النَّبيُّ  وقاَل 
ِ َما ُأْحِسُن َدْنَدَنَتَك، َواَل َدْنَدَنَة ُمَعاٍذ، َفَقاَل: َحْوَلَا  اِر، َأَما َواللهَّ َة، َوَأُعوُذ بِِه ِمَن النهَّ نهَّ اجْلَ

ِة والنَّجاِة من الّنار. ُنَدْنِدُن«)4(؛ يعني: َحوَل سؤاِل اجلنَّ

َب إَِلْيَها ِمْن َقْوٍل َأْو  َة َوَما َقرهَّ نهَّ ُهمهَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك اجْلَ وكاَن l يقوُل يف دعائِه: »اللهَّ
َب إَِلْيَها ِمْن َقْوٍل َأْو َعَمٍل«)5(. اِر َوَما َقرهَّ َعَمٍل، َوَأُعوُذ بَِك ِمَن النهَّ

حلديِث  واآلخرِة؛  نيا  الدُّ يف  والعافيَة  الَعفَو  ربَّه  َيسأَل  أن  املسلِم  العبِد  عىل  رابعًا: 
ْمنِي َشْيًئا َأْسَأُلُه اهلَل َعزَّ  ِ! َعلِّ لِب َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللَّ العّباِس بِن عبِداملطَّ

)1( صحي�ح: رواه أب�و داود )1516(، والرتم�ذي )3434(، واب�ن ماج�ه )3814(، ]» صحي�ح اجلام�ع« 
.])3087(

والرتهي�ب«  الرتغي�ب  ]»صحي�ح   ،)3577( والرتم�ذي   ،)1517( داود  أب�و  رواه  لغ�ريه:  صحي�ح   )2(
.])1622(

)3( صحي�ح لغريه: رواه الرتمذي )2572(، والنس�ائي )5521(، واب�ن ماجه )4340(، وأمحد )262/3(، 
]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )3654([.

)4( صحيح: رواه أبو داود )792(، ابن ماجه )910(، ]»أصل صفة الصالة« )1014/3([.

)5( صحيح: رواه ابن ماجه )3846(، وأمحد )133/6(، ]» صحيح ابن ماجه « ) 3102([.
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 !ِ اًما ُثمَّ ِجْئُت َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللَّ ؟ َقاَل: »َسِل الَل اْلَعاِفَيَة«. َفَمَكْثُت َأيَّ َوَجلَّ
ِ! َسِل الَل اْلَعاِفَيَة  َ. َفَقاَل ِل: »َيا َعبهَّاُس! َيا َعمهَّ َرُسوِل اللهَّ ْمنِي َشْيًئا َأْسَأُلُه اهللَّ َعلِّ

ْنَيا َواآلِخَرِة«)1(. يِف الدُّ

ديِقm أن النَّبيَّ l قاَل عىل املنرِب: »َسُلوا الَل اْلَعْفَو  وحلديِث أيب بكٍر الصِّ
ا ِمَن اْلَعاِفَيِة«)2(. َواْلَعاِفَيَة، َفإِنهَّ َأَحًدا َلْ ُيْعَط َبْعَد اْلَيِقِي َخرْيً

ْنَيا َواآلِخَرِة«)3(. ُهمهَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك اْلَُعاَفاَة يِف الدُّ وكاَن l يقوُل: »اللهَّ

يِن من الِفَتِن التي هي كِقَطِع  خامسًا: عىل العبِد املسلِم أن َيسأَل ربَّه الثباَت عىل الدِّ
كافرًا؛  وُيمِس  مؤمنًا  جُل  الرَّ يصبُح  الَبحِر،  كَموِج  توُج  ِفَتٌن  امُلظِلِم،  يِل  اللَّ

نيا قليٍل. ُيمس مؤِمنًا وُيصبُح كافرًا َيبيُع ديَنه بَعَرٍض من الدُّ

َثبِّتني عىل  همَّ  اللَّ َثبِّتني عىل اإلسالِم،  همَّ  اللَّ يقوُل:  الذي  العاقُل هو  فالعبُد 
دينِك.

ْكنِي بِِه  فعن أنٍس قاَل: كاَن رسوُل اهللِ l يقوُل: »َيا َوِلهَّ اإْلِْساَلِم َوَأْهِلِه! َمسِّ
َحتهَّى َأْلَقاَك«)4(.

َتنِي بِِه َحتهَّى َأْلَقاَك«)5( ويف روايٍة: »َيا َوِلهَّ اإْلِْساَلِم َوَأْهِلِه! َثبهَّ

ْف ُقُلوَبَنا َعَل َطاَعتَِك«)6(. َف اْلُقُلوِب! َصِّ ُهمهَّ ُمَصِّ وكاَن l يقوُل يف دعائِه: »اللهَّ

)1( صحيح: رواه الرتمذي )3514(، و أمحد )209/1(، ]»السلسلة الصحيحة« )1523([.
)2( حسن صحيح: رواه الرتمذي )3558(، وأمحد )1/ 5(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )3387([.

)3( صحيح: رواه ابن ماجه )3851(، ]»السلسلة الصحيحة« )1138([.
)4( حس�ن: رواه البيهقي يف »الدعوات الكبري« )254(، وأبو نعيم يف »أخبار أصبهان« )239(، ]»السلس�لة 

الصحيحة« )1476([.
)5( حسن: رواه الطرباين يف األوسط )661(، و الضياء املقديس يف»املختارة« )12/3، 2290 (، ]»السلسلة 

الصحيحة« )1823([.
)6( صحيح: رواه مسلم )2654(.
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وُسئَِلت أمُّ سَلمَة p عن أكثِر دعاِء النَّبيِّ l؟ فقاَلت: كاَن أكثُر دعائِه: 
َب اْلُقُلوِب! َثبِّْت َقْلبِي َعَل َدْينَِك«  »َيا ُمَقلِّ

عاِء؟ فقاَل هلا l: »يا  فقاَلت له أمُّ سَلمَة: يا رسوَل اهللِ! مَل ُتكثُِر من هذا الدُّ
َأَقاَمُه،  َبْيَ إِْصَبَعْيِ ِمْن َأَصابِِع اللِ، إِْن َشاَء  َوَقْلُبُه  َلْيَس ِمْن آَدِميٍّ إاِلهَّ  ُأمهَّ َسَلَمَة! إنُه 

َوإِْن َشاَء َأَزاَغ«)1(.

زواهِلا.  من  به  يستعيَذ  وأن  النِّعمِة،  دواَم  ربَّه  يسأَل  أن  املسلِم  العبِد  عىل  سادسًا: 
يِن؛ فَكم من إنساٍن كاَن يف نعمٍة فزاَلت بسبِب  وأعظُم نَِعِم اهللِ علينا نعمُة الدِّ
حِة والثَّباِت  املعايص! فاطُلب من اهللِ أن َتدوَم عليَك النَِّعُم: نعمُة املاِل والصِّ

يِن. عىل الدِّ

َأْمِري  ِعْصَمُة  ُهَو  الهَِّذي  ِدينَِي  ِل  َأْصِلْح  ُهمهَّ  »اللهَّ دعائِه:  يف  يقوُل   l وكاَن 
َواْجَعِل  َمَعاِدى،  ِفيَها  تِي  الهَّ آِخَرِت  ِل  َوَأْصِلْح  َمَعاِش،  ِفيَها  تِي  الهَّ ُدْنَيايهَّ  ِل  َوَأْصِلْح 

.)2(» َياَة ِزَياَدًة ِل يِف ُكلِّ َخرْيٍ، َواْجَعِل اْلَْوَت َراَحًة ِل ِمْن ُكلِّ َشٍّ اْلَ

ِل  وُّ َوَتَ نِْعَمتَِك  َزَواِل  ِمْن  بَِك  َأُعوُذ  إيِنِّ  ُهمهَّ  »اللهَّ l يقوُل:  وكاَن رسوُل اهللِ 
َعاِفَيتَِك َوُفَجاَءِة نِْقَمتَِك َوَجِيِع َسَخِطَك«)3(.

دائمًة،  ًة  وصحَّ صاحلًة،  وذريًَّة  نافعًا،  علاًم  ربَُّه  يسأَل  أن  املسلِم  العبِد  عىل  سابعًا: 
ونصًا عىل األعداِء؛ فاهلُل عزَّ وجلَّ يقوُل لرسولِه l: )ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ( ]طه[.

ُهمهَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك ِعْلًم َناِفًعا،  بِح يقوُل: »اللهَّ وكاَن l إذا انَصَف من صالِة الصُّ

)1( صحيح: رواه الرتمذي )3522(، وأمحد )315/6(، ]»السلسلة الصحيحة« )2091([. 
)2( صحيح: رواه مسلم )2720(.
)3( صحيح: رواه مسلم )2739(.
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ًبا، َوَعَماًل ُمَتَقبهَّاًل«)1(. َوِرْزًقا َطيِّ

َوُدَعاٍء اَل  َشُع،  َيْ َقْلٍب اَل  ِمْن  َأُعوُذ بَِك  إيِنِّ  ُهمهَّ  »اللهَّ l يدعو فيقوُل:  وكاَن 
ُيْسَمُع، َوَنْفٍس اَل َتْشَبُع، َوِعْلٍم اَل َيْنَفُع«)2(.

ِة. نَّ فعىل العبِد أن يسأَل ربَّه علاًم نافعًا، والعلُم الّنافُع هو علُم الكتاِب والسُّ

َة الّصاحلَة، فها هُم األنبياُء كانوا َيدعوَن اهلَل عزَّ  ريَّ وعىل العبِد أن يسأَل ربَّه الذُّ
َة الّصاحلَة. ريَّ وجلَّ أن َيرُزَقهُم الذُّ

ُه عىل من عاداُه. َة، وأن َينُصَ حَّ وعىل العبِد أن َيسأَل ربَّه أن ُيديَم عليه الصِّ

حتى  جملٍس،  من  َيقوُم   l اهللِ  رسوُل  كاَن  ام  قلَّ  :-n- عمَر  ابُن  يقوُل 
َبْيَنَنا َوَبْيَ  وُل  َلَنا ِمْن َخْشَيتَِك َما ُتُ ُهمهَّ اْقِسْم  َيدعَو هبؤالِء الَكلامِت ألصحابِه: »اللهَّ
َمَصائَِب  َعَلْيَنا  ُن  وِّ ُتَ َما  اْلَيِقِي  َوَمَن  َتَك،  َجنهَّ بِِه  ُغَنا  ُتَبلِّ َما  َطاَعتَِك  َوَمْن  َمَعاِصيَك، 
ا،  ِمنهَّ اْلَواِرَث  َواْجَعْلُه  َأْحَيْيَتَنا،  َما  تَِنا  َوُقوهَّ َوَأْبَصاِرَنا،  بَِأْسَمِعَنا،  َأْمتِْعَنا  ُهمهَّ  اللهَّ ْنَيا،  الدُّ
َعْل ُمِصيَبَتَنا يِف ِدينَِنا، َواَل  َنا َعَل َمْن َعاَداَنا، َواَل َتْ َواْجَعْل َثْأَرَنا َعَل َمْن َظَلْمَنا، َواْنُصْ

َنا«)3(. ْط َعَلْيَنا َمْن اَل َيْرَحُ َنا، َواَل َمْبَلَغ ِعْلِمَنا، َواَل ُتَسلِّ ْنَيا َأْكَثَر َهِّ َعِل الدُّ َتْ

 أما العنصُر الثالث: فمن هو امَلروُم؟
عاَء. الَحروُم هو: الذي ُحِرَم الدُّ

الَحروُم هو: الذي ال َيسأُل ربه.

! ! يا ربِّ ! يا ربِّ الَحروُم هو: الذي ال يقوُل يا ربِّ
)1( صحي�ح: رواه اب�ن ماج�ه )925(، والنس�ائي يف »الك�ربى« )9930(، وأمح�د )294/6(، ]»ت�ام املنة« 

.])233(
)2( صحيح: رواه الرتمذي )3482(، والنسائي ) 5458(، ]»صحيح اجلامع« )1297([.

رواه الرتم�ذي )3502(، والنس�ائي يف »الس�نن الك�ربى« ) 10234(، ]»صحي�ح اجلام�ع«  )3( حس�ن: 
.])1268(
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ِة، وما فيها من النَّعيِم  نَّ ِة يف الكتاِب والسُّ الَحروُم هو: الذي َيسَمُع عن اجلنَّ
َة. همَّ إين أسأُلَك اجلنَّ ًة: اللَّ املقيِم، ثم ال َيقوُل مرَّ

اِر وما فيها من العذاِب األليِم، ثم ال َيقوُل  الَحروُم هو: الذي َيسمُع عن النَّ
همَّ أِجرين من الّناِر. ًة: اللَّ مرَّ

نيا نزواًل َيليُق بجاللِه يف  امِء الدُّ الَحروُم هو: الذي َيعَلُم بأنَّ اهلَل َينِزُل إىل السَّ
لِث األخرِي، فيقوُل: هل من داٍع فأستجيَب له؟ ثم بعَد ذلَك ال يقوُم  كلِّ ليلٍة يف الثُّ

! يف هذا الوقِت، ويقوُل: يا ربِّ

َيسأُل  ال  ثم  سأَله،  َمْن  ُيعِطي  وأنه   ، الَغنيُّ هو  اهلَل  أن  َعِلَم  الذي  الَحروُم: 
نيا الفانيِة َفُحِرَم  يِل والنَّهاِر بالدُّ ربَّه. أَعَرفُتم من هو املَحروُم؟ هو الذي انشغَل باللَّ

عاَء، وإن َدعا َدعا بقلٍب غافٍل الٍه. الدُّ

هذا هو الَحروُم.

عىل  يومًا  َدَخَل  إذ   ،q زكريا  ِمْن  م  وتعلَّ تعاَل  املَحروُم!  أيا  له:  نقوُل 
أمِرها )ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  تعاىل عن  اهلُل  وقاَل  َمريَم، 
جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج 
)ىئ يئ جب  مجٱ ٻ ٻ ٻ(؛ أي: يف هذا الوقِت ويف هذا املكاِن 
حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مجٱ ٻ ٻ 
ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( ]آل عمران:39-37[.

)جب حب  مريَم:  فسأَل  الُفرَصَة  انتهَز  الَحروُم! من زكرّيا حَي  أهيا  ْم  تعلهَّ
خب( قاَلت له: )يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج( )ٱ ٻ 
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ته املالئكُة وهو قائٌم  َ َة الّصاحلَة؛ فَبشَّ ريَّ ٻ ٻ( أي: َدعا وَطلَب من اهللِ الذُّ
؛ بَيحيى. يصلِّ

امُلستشفى  َدَخلَت  إذا  امُلعاىَف!  ا  أيُّ الولد؟  من  املحروم  أيا  ذلك  تفعُل  مَل ال 
وأبصاِرنا  بأسامِعنا  متِّعنا  همَّ  اللَّ تقول:  ال  مَل  املََرِض؛  من  ُيعاين  َمريضًا  ووَجدَت 

ِة والعافية. حَّ ْرك املريُض بنعمِة الصِّ وقّوتِنا ما أحَييَتنا؟! أمل ُيَذكِّ

َتلَهُج  نيا  الدُّ يف  ألسنُتهم  كاَنت  إذ  ِة،  اجلنَّ ألهِل  واسَمع  تعاَل  الحروم!  أهيا 
گ(  ک  ک  ک  ک  ڑ  )ڑ  وصفهم:  يف  وجلَّ  عزَّ  اهلل  يقول  عاء؛  بالدُّ
تعاىل:  قاَل  َيفعلوَن؟  كانوا  فامذا  َيناموَن.  ما  يِل  اللَّ من  قلياًل  كانوا  أي:  ]الذاريات[؛ 

)گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( ]السجدة:16[.

)ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  تعاىل:  قاَل  َيطلبوَن؟  ماذا 
ۇئ ۇئ( ]الفرقان[.

نيا يدعوَن اهلَل؛ قاَل تعاىل: )ڭ  نا اهلُل عنهم أنم كانوا يف الدُّ ِة خُيرِبُ ويف اجلنَّ
ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۆئ(  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې 

]الطور[.

ِة؟ كيَّ عاُء ينَفُع؛ فلامذا َتَركناه، وذَهبنا إىل األدعيِة الشِّ فالدُّ

َحرِة والَكَهنِة وامُلَشعِوذيَن؟ َكم من املسلِمَي  َكم من املسلِمَي ُيَرِولوَن إىل السَّ
! فاهلُل  ِل األمِر: يا ربِّ ال َيلَتِجُئ إىل اهللِ وال َيدعوه إال يف آخِر املَطاِف؟ مِلَ مَل َتُقل يف أوَّ

غنيٌّ قاِدٌر أن ُيعِطَيَك إذا سألَته، وَيغَضُب عليَك إذا تركَت سؤاَله.

أَعَرفُتم من الَحروم؟
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َفإَِذا  الّدعاِء،  همَّ  اإِلَجابِة، ولكن  همَّ  َأمْحُل  اَل  إيِّن   :m قاَل عمُر  ولذلَك 
عاَء َفإِنَّ اإِلَجاَبَة معه)1(. ُأهلِمُت الدُّ

عاَء؛ كاَن ذلَك َغَضبًا من اهللِ عليه بَسبِب  َقه اهلُل َدعا. ومن ُحِرَم الدُّ فمن َوفَّ
املَعايص.

أسأُل اهلًلَ الَعظيَم ربَّ الَعرِش الَعظيِم أن ال جَيَعَلنا وإّياُكم من املحروِمَي.

)1( هبذا اللفظ ذكره مجع من أهل العلم منهم: ابن اجلوزي، و ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية، وابن القيم وغريهم، 
ومل أوفق يف العثور عليه مسندا، وأورد احلافظ يف الفتح )141/11( لفظا قريبا منه: )قال بعض السلف: 
ألنا أش�د خش�ية أن أحرم الدعاء من أن أحرم اإلجابة(. وأقرب يشء وجدته ما ذكره اجلاحظ يف »البيان 
والتبي�ي« )519(: ق�ال حممد بن عبد اهلل، قال عمر بن اخلط�اب رض اهلل تعاىل عنه: من أعطى الدعاء مل 

يرم اإلجابة قال اهلل تعاىل: )أدعوين أستجب لكم(.
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الدعاُء ينفع

 

دعاُء آدَم عليِه السالَم
َعاُء«)1(.  الدُّ اْلِعَباَدِة  »أفضُل   :l قاَل  بل  العبادُة..  هو  عاُء  الدُّ الل!  عباَد 
عاِء فقاَل تعاىل: )ڀ ٺ ٺ(  ولذلَك أمَرنا اهلُل عزَّ وجلَّ يف كتابِه بالدُّ

]غافر:60[، وقاَل تعاىل: )ڭ ڭ ڭ ۇ( ]النساء:32[.

نا َجلَّ وعال باالستجابِة مِلن َدعاه، فقاَل تعاىل: )ٺ ٺ  وَوَعَدنا ربُّ
)ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ٺ( ]غافر:60[، وقاَل تعاىل: 

ۆئ ۆئ ۈئ( ]البقرة:186[.
َمنا يف كتابِه  عاِء، وَوعَدنا باالستجابِة؛ علَّ فَبعَد أن أمَرنا اهلُل تبارَك وتعاىل بالدُّ

عاَء َينفُع صاحَبه:  كيَف ندعوه لَيستِجيَب لنا، وأخرَبنا أن الدُّ
امُلسَتجاِب،  عاِء  الدُّ هذا  إىل  عباَده  تعاىل  اهلُل  أرشَد  )البقرِة(  سورِة  آخِر  ففي 
الل  »أن   :l النَّبيُّ  نا  خُيرِبُ ائ(؛  ائ  ى  ى  ې  ې  )ې  قاَل:  حيُث 

تعال قال: نعم« ويف روايٍة: »أن الَل تعال قال: قد َفعلُت«.
)ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ(، قال: »نعم« 

ويف رواية: »قد فعلت«.
)ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ(، قال: »نعم«، ويف رواية: »قد َفعلُت«.

خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  )مئ 

نا جلَّ وعال كام أخرَبنا رسوُلنا l: »نعم« ويف رواية »قد َفعلُت«)2(. مت(، قاَل ربُّ

)1( حس�ن: رواه احلاك�م ) 1760(، وأب�و بك�ر الش�افعي »الغيالني�ات« )860(، ]»السلس�لة الصحيح�ة« 
.])1579(

)2( صحيح: رواه مسلم ) 125(، والرواية األخرى يف مسلم )126(، كذلك.
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منا كيَف َندعوه، لَيستجيَب لنا. فعلَّ

أنه  وأخرَبهم  يدعوَنه  كيَف  عباَده  اهلُل  م  علَّ عمراَن(  )آل  سورِة  آخِر  ويف 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  )ھ  تعاىل:  قاَل  هلم؛  َيستجيُب 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ 
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یٱ ٻ ٻ(.
عاِء ووَعَدنا باالستجابِة،  فاهلُل عزَّ وجلَّ من َرمحتِه وَفضِلِه وَكرِمه- أمَرنا بالدُّ
َعاُء َيْنَفُع ِمهَّا َنَزَل  َمنا كيَف ندعوه لَيستجيَب لنا. ولذلَك قاَل l: »َوَلِكِن الدُّ وعلَّ

َعاِء«)1(.  َوِمهَّا َلْ َيْنِزْل، َفَعَلْيُكْم ِعَباَد اللِ بِالدُّ

َينفُع  عاَء  الدُّ أن  ولَنعَلَم  اهللِ،  أنبياِء  من  عاَء  الدُّ َم  لنتعلَّ اللِ!  عباَد  بنا  فتعاَلوا 
صاحَبه مّما َنَزَل ومما مل َينِزل.

فموعُدنا يف هذا اليوِم -إن شاِء اهلُل تعاىل- مَع نبيٍّ من أنبياِء اهللِ، دعا فاستجاَب 
.q اهلُل له، وانتَفَع بُدعائِه وهو آدُم

 َوآدُم q، هو أبو الَبِش مَجيعًا كام قاَل اهلُل يف كتابِه: )ڄ ڄ(.

فاعِة عنَدما يذهُب الّناُس يف أرِض املَوقِف إىل األنبياِء لَِيشَفعوا  ويف حديِث الشَّ
.)2( م لُيحاِسَب الّناَس، يقولوَن آلدَم: يا آَدُم! َأنَت َأُبو الَبَشِ هلم عنَد رهبِّ

وهو الذي َخَلَقه اهلُل بيَديه؛ قاَل تعاىل: )ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ې ى ى ائ ائ( ]ص[.

)1( حسن لغريه: رواه الرتمذي )3548(، وأمحد )234/5( واللفظ للرتمذي ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« 
 .])1634(

)2( متفق عليه: رواه البخاري )3340(، ومسلم )194(.
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)ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  تعاىل:  قاَل  فيه من روحِه؛  اهلُل  َنَفَخ  الذي  وهو 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ( ]احلجر[.

ها؛ قاَل تعاىل: )ڦ ڦ ڄ ڄ(  َمه اهلُل األسامَء كلَّ وهو الذي َعلَّ
]البقرة:31[.

ہ  ہ  ہ  )ہ  تعاىل:  قاَل  مالئِكَته؛  له  اهلُل  أسجَد  الذي  وهو 
ېئ  ېئ  )ېئ  تعاىل:  وقاَل  ]البقرة:34[،  ے(  ھ  ھ  ھ  ھ 
تعاىل:  وق��اَل  ]احلجر[،  مئ(  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئىئ  ىئ 
ھ(  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  )ڱ 

]الكهف:50[، وقاَل تعاىل: )ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈ( ]ص[.
َله، وأمَر املالئِكَة إكرامًا  َوبعَد أن َخَلَق اهلُل تبارَك وتعاىل هذا املخلوَق، وَفضَّ
هلذا املخلوِق أن َيسُجدوا له، وكاَن -فيهم وليَس منهم- إبليُس، فَرَفَض أن َيسُجَد، 

)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  اهلُل تعاىل آلدَم:  فقاَل 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( ]األعراف[ ابتالًء وامتحانًا من اهللِ.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  وطرَد اهلُل إبليَس من رمحتِه فقاَل تعاىل: 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڦ ڦ ڦ ڦ( ]األعراف[، قاَل إبليُس: )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ 

چ چ چ( ]األعراف[.
)چ ڇ  نا يف كتابه-:  َته، -كام أخرَبنا ربُّ ُد آدَم وُذريَّ فأخَذ هذا الَعدوُّ يَتوعَّ
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک ک ک گ گ گ گ( ]األعراف[.
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ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  )گ  آخَر:  موضٍع  ويف 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ( ]اإلرساء[.

حس  جس  حخمخ  جخ  مح  جح  )مج  ثالٍث:  موضٍع  ويف 
خس مس( ]ص[.

تعاىل:  فقاَل  َوسَوستِه،  ومن  إبليَس  ه  عدوِّ من  آدَم  وجلَّ  عزَّ  اهلل  َر  حذَّ وَقْد 
)چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ( ]طه[.

املعروِف،  اخلفيِّ  بأسلوبِه  آلدَم  ُيَوسِوُس  اهللِ-  لعنُة  -عليه  إبليُس  أخَذ 
تعاىل:  قاَل  منها،  االقرتاِب  عن  اهلُل  َناه  التي  جرِة  الشَّ من  َأَكَل  أن  عىل  َله  مَحَ حتى 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  )ڳ 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ 
ڭ ڭ ڭ ڭ( ]طه[، وقاَل تعاىل يف موضٍع آخَر: )ڭ ۇ ۇ ۆ 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب 

يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث( ]األعراف[.
اهلَل هو  َعِلَم أن  َيلتجُئ؟ وقد  أيَن  َيَفَعُل؟ وإىل  آدُم ربَّه. ولكن ماذا   وَعىص 
يقبُل التَّوبَة عن عباِدِه، وأن اهلَل هو الذي َيعفو عن امُلسِء، وأن اهلَل هو الذي َيغِفُر 
نَب، فام كاَن من آدَم q إال أن اعرتَف بَذنبِِه، وتاَب وأناَب، وَدعا اهلل تبارَك  الذَّ

يِّئاِت، كام قاَل تعاىل: )ڤ  نَب وَيعفو عن السَّ وتعاىل؛ ألنه وحَده هو الذي َيغِفُر الذَّ
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ( ]غافر[، وقاَل 
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تعاىل: )ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ( 
]الشورى[، وقاَل تعاىل: )ڃ ڃ چ چ چ( ]آل عمران:135[.

عاِء واالستغفاِر، كام أخرَبنا اهلُل يف كتابِه:  ُه إىل ربِّه بالدُّ  َوهاهو آدُم q َيتوجَّ
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ( ]األعراف[.

عاِء وَنعَمَل به:  عباَد الل! وتعاَلوا بنا لَننتِفَع من هذا الدُّ

أواًل: عىل العبِد أن ُيكثَِر يف دعائِه من قولِه: ربَّنا، ربَّنا؛ ألن اهلَل ُيِبُّ أن َيسَمَع عبَده 
! كام يف قوِل آدَم: )ٻ(. ! يا ربِّ وهو يقوُل: يا ربِّ

ثانيًا: َنستفيُد من قولِه: )ٻ ٻ(: أن َيعرِتَف اإلنساُن بذنبِه، وأنه َظَلَم نفَسه 
باملَعصيِة.

ُهمهَّ َأْنَت اْلَِلُك اَل إَِلَه إاِلهَّ َأْنَت،  َمنا ذلَك يف ُدعائِه فقاَل: »..اللهَّ والنَّبيُّ l علَّ
اَل  ُه  إِنهَّ َجِيًعا،  ُذُنوِب  ِل  َفاْغِفْر  بَِذْنبِي  ْفُت  َواْعَتَ َنْفِس  َظَلْمُت  َعْبُدَك،  َوَأَنا  َربِّ  َأْنَت 

ُنوَب إاِلهَّ َأْنَت..«)1( َيْغِفُر الذُّ

ُهمهَّ َأْنَت َربِّ اَل إَِلَه إاِلهَّ َأْنَت، َخَلْقَتنِي  َمنا l سيَِّد االستغفاِر فقاَل: »اللهَّ وعلَّ
َوَأَنا َعْبُدَك َوَأَنا َعَل َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت، َأُعوُذ بَِك ِمْن َشِّ َما َصَنْعُت، َأُبوُء 

ُنوَب إاِلهَّ َأْنَت«)2(. ُه اَل َيْغِفُر الذُّ ، َوَأُبوُء بَِذْنبِي فاغِفْر ِل َفإِنهَّ َلَك بِنِْعَمتَِك َعَلهَّ

نوَب هو اهلُل وحَده،  ثالثًا: وَنستفيُد من قولِه: )ٻ پ پ پ(: أن الذي َيغِفُر الذُّ
تعاىل:  وقاَل  ]طه:82[،  ڱ(  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  )گ  تعاىل:  قاَل 

ۀ  )ۀ  تعاىل:  وقاَل  عمران:135[،  ]آل  چ(  چ  چ  ڃ  )ڃ 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

)1( صحيح: رواه مسلم ) 771(.
)2( صحيح: رواه البخاري ) 6306(.
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ۇ ۆ ۆ ۈ( ]الزمر[.

نيا واآلخرِة هو  رابعًا: َوَنستفيُد من قولِه: )پ(: أن الذي َيرَحُم الِعباَد يف الدُّ
. محَة؛ فلَيطُلبها من اهللِ عزَّ وجلَّ اهلُل وحَده، فَمن أراَد الرَّ

)ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  قاَل تعاىل: 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ( ]األعراف[.

ْلَق َكَتَب يِف ِكَتابِِه، فْهَو ِعْنَدُه فوَق اْلَعْرِش: إِنهَّ  »َل�مهَّ َخَلَق الُل اْلَ  :l وقاَل
تِي َغَضبِي«)1(. تِي َتْغِلُب َغَضبِي« ويف رواية: »سبقت َرْحَ َرْحَ

ًة َواِحَدًة َبْيَ اجْلِنِّ َواإِلْنِس َواْلَبَهائِِم  ٍة َأْنَزَل ِمْنَها َرْحَ ِ ِماَئَة َرْحَ وقاَل l: »إِنهَّ لِلهَّ
َر الُل  ا َتْعِطُف اْلَوْحُش َعَل َوَلِدَها، َوَأخهَّ وَن، َوِبَ اَحُ ا َيَتَ ، َفبَِهاَيَتَعاَطُفوَن، َوِبَ َواْلََوامِّ

ا ِعَباَدُه َيْوَم اْلِقَياَمِة«)2(. ًة َيْرَحُم ِبَ تِْسًعا َوتِْسِعَي َرْحَ

ا  ْبًيٍ َتْبَتِغي، إَِذا َوَجَدْت َصبِيًّ ِ l بَِسْبٍي، َفإَِذا اْمَرَأٌة ِمَن السَّ َقِدَم َعىَل َرُسوِل اهللَّ
l: »َأَتَرْوَن َهِذِه   ِ ْبِي َأَخَذْتُه َفَأْلَصَقْتُه بَِبْطنَِها َوَأْرَضَعْتُه، َفَقاَل َلَنا َرُسوُل اهللَّ ىِف السَّ
َفَقاَل  َتْطَرَحُه،  اَل  َأْن  َعَل  َتْقِدُر  َوِهَي   ،ِ َواللهَّ اَل  ُقْلَنا:  النهَّاِر؟!  ِف  َوَلَدَها  َطاِرَحًة  اْلَْرَأَة 

ُ َأْرَحُم بِِعَباِدِه ِمْن َهِذِه بَِوَلِدَها«)3(. ِ l: لَلهَّ َرُسوُل اللهَّ

خامسًا: َنستفيُد من قولِه: )ڀ ڀ ڀ ڀ(: أنَّ من مل َيغفِر اهلُل له ويرمَحه 
نيا واآلخرِة؛ كاَن من اخلارِسيَن، وذلك هو اخُلساُن املبُي، وذلَك ألنَّ  يف الدُّ

نيا واآلخرِة. نوَب واملَعايص ُتِلُك صاحَبها يف الدُّ الذُّ

چ  ڃ  )ڃ  تعاىل:  وقاَل  ]األنعام:6[،  ڭ(  )ڭ  تعاىل:  قاَل 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )7404(، ومسلم )2751( واللفظ ملسلم .
)2( صحيح: رواه مسلم )2752(.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )5999(، ومسلم )2754(.
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ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

]الزمر[، وقاَل تعاىل  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ( 

عىل لساِن نوٍح q: )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ( ]هود[.

فقاَل:  وَدعاه؛  ربِّه  إىل  جَلَأ  ولكن  نِب؛  الذَّ يف  وَوَقَع  ربَّه،   q آدُم  وعىص   
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ(.

ؤاُل الذي يدوُر يف األذهاِن اآلَن: هل انتفَع آدُم q بدعائِه أم ال؟ والسُّ

عاِء:  اجلواب: نعم؛ قد انتَفَع من هذا الدُّ

خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  )ی  تعاىل:  قاَل  عليه،  اهلُل  تاَب  أواًل: 
مب ىب يب( ]البقرة[.

)ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  اجتباه اهلُل تبارَك وتعاىل، قاَل تعاىل:  ثانيًا: 
ٴۇ( ]طه[.

ک  ک  ک  ک  ڑ  )ڑ  تعاىل:  قاَل  وتعاىل،  تبارَك  اهلُل  اصطفاُه  ثالثًا: 
گ گ گ گ ڳ ڳ( ]آل عمران[.

عاِء؛ وذلَك أنه تاَب اهلُل عليه، واجتباُه، واصطفاُه.  فقد انتفَع من الدُّ

عاِء. وهذه نعٌم عظيمة ناجتة من الدُّ

عاَء َينفُع؟ فيا عباَد اللِ! أَأيقنُتم أن الدُّ

لُكم يف أنبياِء اهللِ أسوٌة حسنٌة؛ فقد َذَكَر اهلُل لنا أنبياَءه، وذكَر دعاءهم، وأخرَبنا 
َم ولَنتأّسى هبم. أنه استجاَب هلم؛ لَنتعلَّ

وما ِمّنا إال من ُيذنُِب؛ فهذا َيدفُعنا أن نتوَب إىل اهللِ وأن نرفَع أيِدَينا إليه ونقوَل: 
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نيا واآلخرِة. ! وأن َنعرِتَف بُذنوبِنا، وأن نسأَل اهلَل تبارَك وَتعاىل من خرِي الدُّ يا ربِّ

ا العايص! ما الذي َيمنُعَك من التَّوبِة؛ وقد َفَتَح اهلُل َباهَبا  ا اُلذنُِب! ويا أهيُّ فيا أهيُّ
]النور[،  ىئ(  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  )ىئ  أماَمك: 

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ( ]التحريم:8[.

ا اُلذنُب! ما الذي َيمنُعَك أن َتدعَو اهلَل أن َيغِفَر ذنَبَك؟ وقد  ا العايص! وأهيُّ أهيُّ
نوَب مَجيعًا؟ فال َتقَنْط من َرمحِة اهللِ، وال َتيَأْس من َروِح اهللِ  َ لَك أن اهلَل َيغِفُر الذُّ َتبيَّ

)ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( ]يوسف[.

 َ ُتَغريِّ أن  إال  امُلذنُِب  ا  أيُّ َعليَك  فام  واسعًة,  رمحًة  عباَده  َيرَحُم  وجلَّ  عزَّ  فاهلُل 
وَترَفَع  ِة،  واجلنَّ اهللِ  إىل رضا  ُيوِصُل  إىل طريٍق  الّناِر  إىل  ُيوِصَل  ريَق، من طريٍق  الطَّ
ُذُنويب  ل  فاغِفر  بَذنبي،  واعرَتفُت  َنفس،  َظَلمُت   ! ربِّ يا   ! ربِّ يا  وتقوَل:  َيديَك 

نوَب إال أنَت. مجيعًا، إنه ال َيغِفُر الذُّ

هل لَك عذٌر يا عبَداهللِ! يوَم القيامِة أن تقوَل: مِلَ مَل َأدُخِل اجلنََّة؟ 

َيستِجيُب  فإنه  اهلَل؛  التَّوبَة من عباِده، وادُع  َيقبُل  فاهلُل عزَّ وجلَّ  ُتب إىل اهللِ؛ 
َمَك كيَف َتدعوه، وأخربَك النَّبيُّ l أن  عاَء، أمَرَك به ووَعدك باإلجابِة، وعلَّ الدُّ

عاَء َينفُع مما نزَل ومما مل ينِزْل. الدُّ

همَّ ُردَّ املسلِمَي إىل دينَِك رّدًا مجياًل. اللَّ
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 الدعاء ينفع
دعاُء نوٍح عليه السالم

َعاُء  عاُء َينفُع صاِحَبه، كام قاَل l: »الدُّ عاُء هو العبادُة، الدُّ ا السلمون! الدُّ أهيُّ
.)1(»ِ َعاِء ِعَباَد اللهَّ َيْنَفُع ِمهَّا َنَزَل َوِمهَّا َلْ َيْنِزْل، َفَعَلْيُكْم بِالدُّ

َمَثاًل عظياًم يف  لنا  بوا  َضَ الُم  والسَّ الُة  الصَّ عليهُم  سُل  والرُّ األنبياُء  هُم  وها 
)ې ې ى ى  فقاَل تعاىل يف وصِفهم:  به،  االنتفاِع  عاِء، ويف  الدُّ

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ( ]األنبياء[.

أنبياِء اهللِ  اهلُل تعاىل- مَع نبيٍّ من  عباَد الل! موعُدنا يف هذه اخُلطبِة -إن شاَء 
عاِء، وهو نوٌح q، ونوٌح q هو أبو الَبِش الّثاين؛ فقد  تعاىل َدعا وانتفَع بالدُّ
أهلَك اهلُل الّناَس مجيعًا، ألنم َكَفروا وَنّجى نوحًا والذين آمنوا َمَعه؛ ثم قاَل تعاىل: 

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ( ]الصافات:77[.

فاعِة: أن الّناس َيْأُتوَن  وهو أوُل رسوٍل إىل أهِل األرِض، كام يف حديِث الشَّ
َك اهلُل َعْبًدا َشُكوًرا َأَما  ُسِل إىَِل َأْهِل اأَلْرِض َوَسامَّ ُل الرُّ ُنوًحا َفَيُقوُلوَن َيا ُنوُح َأْنَت َأوَّ

َتَرى إىَِل َما َنْحُن ِفيِه؟..احلديث )2(.

وهو من ُأول الَعزِم، الذين أمَر اهلُل رسوَله أن َيصرِبَ كام َصرَبوا، قاَل تعاىل: 
)ائ ائ ەئ ەئ وئ( ]األحقاف[.

 واهلل سبحانه يقول )ڇ ڇ ڇ ڇ( ]البقرة:213[ وهم من آدَم إىل نوٍح؛ 
هم عىل اإلسالِم يعبدوَن اهلَل وحَده وال ُيِشكوَن به شيئًا)3(. كلُّ

)1( حسن لغريه: رواه الرتمذي )3548(، وأمحد )234/5(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1634([. 
)2( متفق عليه: رواه البخاري )3340(، ومسلم )197(.

)3( صحيح: هذا ورد عن ابن عباس رواه الطربي )4055(، وابن أيب حاتم يف تفسرييام )2022(، والطرباين 
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ُك،  الشِّ فيهُم  ودبَّ  امُلستقيِم،  اِط  الصِّ عن  االنحراُف  بدَأ  نوٍح  قوِم  ويف 
وانتَش بيَنهم ألسباٍب منها: 

1- قّلُة العلِم.

2- كثرُة اجَلهِل.

ِة الصاحِلَي. 3- الغلوُّ يف حمبَّ

إىل  الّناَس  وَن  َي��ردُّ ]البقرة:213[:  ڎ(  ڌ  ڌ  ڍ  )ڍ 
ِك. روَنم من الشِّ اِط امُلستقيِم، وَيدعوَنم إىل عبادِة اهللِ وحَده، وُيذِّ الصِّ

q؛  نوٌح  التَّوحيِد: هو  الّناِس يدعوُهم إىل عقيدِة   وكاَن أوُل رسوٍل إىل 
قاَل تعاىل: )ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( ]األعراف[.
عبادِة  إىل  يدعوُهم  عامًا  َخسَي  إال  سنٍة  ألَف  قوِمه  يف  َلبَِث   q ونوٌح 
َترِغيبًا  ًا وَجهرًا،  رِسّ َيدعوُهم   ، َيَملُّ َيِكلُّ وال  ِك ال  الشِّ ُرهم من  وحَده، وُيذِّ اهللِ 

وَترهيبًا، َوعدًا وَوعيدًا ومن أساليب دعوَته:

1- أنه حتبََّب إىل قوِمه وأخرَبُهم أنه يدعوُهم إىل عقيدِة التَّوحيِد؛ ألنه خَياُف عليِهم 
من عذاٍب عظيٍم، قاَل تعاىل: )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( ]األعراف[.
2- أخرَب قوَمه أنه رسوٌل من ربِّ العامِلَي، وهو هلم ناصٌح أمٌي، قاَل تعاىل: )ڌ 
ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ( ]األعراف[.
لوجِه  يدعوُهم  إنام  دعوتِه،  عىل  أجرًا  وال  مااًل  منهم  يريُد  ال  أنه  قوَمه  أخرَب   -3

يف الكبري )11830(، وأبو يعىل )2606(، ]»حتذير الساجد« )96([.
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ڀ(  ڀ  پ  پ پ پ  ٻ  ٻ ٻ ٻ  )ٱ  تعاىل:  قاَل  تعاىل،  اهللِ 
]هود:29[.

َب قوَمه فيام عنَد اهللِ -إن آمنوا به واتَّبعوه- قاَل تعاىل: )ک ک ک گ گ  4- رغَّ
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ( ]نوح[، وقاَل تعاىل: 

)ی ی ی ی جئ حئ مئٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ( ]نوح[.

هيِب والتَّخويِف، قاَل تعاىل: )ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  5- استخدَم مَع قوِمه أسلوَب الرتَّ
ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ( ]نوح[.
قاَل  وعالنيًة،  رّسًا  والنَّهار  يِل  باللَّ يدعوُهم  فكاَن  قومِه،  هدايِة  عىل  َحِرَص   -6

ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  )ۓ  تعاىل: 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ 

ىئ ىئ( ]نوح[.
عوِة فامذا  ألَف سنٍة إال خسَي عامًا؛ ونوٌح q يدعو قوَمه بكلِّ وسائِل الدَّ

موه؟ كاَن جواَب قوِمه، وماذا قالوا له وبامذا اتَّ

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  )چ  تعاىل:  قاَل  الِل،  بالضَّ موه  اتَّ أواًل: 
ڍ( ]األعراف[.

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  )ى  تعاىل:  قاَل  بالكذِب،  موه  اتَّ ثانيًا: 
ۇئ ۆئ( ]هود[.
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ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  )ۈ  تعاىل:  قاَل  باجلنوِن،  موه  اتَّ ثالثًا: 
ې( ]املؤمنون[.

موه بَكثرِة الكالِم واجَلدِل، قاَل تعاىل: )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  رابعًا: اتَّ
ڱ( ]هود:32[.

ڀ(  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  )ٻ  تعاىل:  قاَل  منه،  َسِخروا  خامسًا: 
]هود:38[.

وقد زادوا عىل ذلَك؛ أن: 

جِم، قاَل تعاىل: )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ(  دوه بالرَّ 1- هدَّ
]الشعراء[.

روا النَّاَس منه، قاَل تعاىل: )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  2- حذَّ
ھ ھ ھ ے( ]املؤمنون:24[.

وا عىل الكفِر والعناِد وعبادِة األصناِم، ومل َيستجيبوا له، قاَل تعاىل: )ۅ  3- أرصُّ
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ەئ ەئ وئ( ]نوح[، وقاَل تعاىل: )ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ( ]نوح[.
 بعد أن رأى نوٌح q ذلَك من قوِمه، اشتكاُهم إىل اهللِ، فقاَل تعاىل عىل 

ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  )ۓ  نوٍح:  لساِن 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 
ىئ(  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  )ڄ  تعاىل:  وقاَل  ]نوح[، 

ڇ ڍ ڍ ڌ( ]الشعراء[.
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فأوحى اهلُل إىل نوٍح q أنه لْن ُيؤِمَن من َقوِمَك إال من قد آمَن، قاَل تعاىل: 
)ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 

جب( ]هود[.
وا عىل  فلام أيقَن نوٌح q أن قوَمه لن ُيؤِمنوا إال من آمَن منهم، وأنم أرصُّ
عاَء؛  نا جلَّ وعال الدُّ َل لنا ربُّ عبادِة األصناِم وعىل معصيِة اهللِ؛ دعا ربَّه عليِهم، وَسجَّ

عاَء ينفُع:  لَتعَلموا أن الدُّ

ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  )ائ  تعاىل:  قاَل 
ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ( ]نوح[.

ويف موضٍع آخَر قاَل تعاىل: )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( ]القمر[.

ويف موضٍع ثالٍث قاَل تعاىل: )ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ( ]املؤمنون[.

 هل استجاَب اهلُل لنوٍح؟ اجلواُب: نعم.

قاَل تعاىل: )ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ 
يئ جب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ( ]الصافات[.

عباَد الل! تعاَلوا بنا لَنعِرَف كيَف استجاَب اهلُل تبارَك وتعاىل لُدعاِء نوٍح عىل 
عاَء َينفُع:  قوِمه الذين كَفروا؛ لَتعَلموا أنَّ الدُّ

أمَر اهلُل تبارَك وتعاىل نوحًا أن َيصنَع َسفينَة النَّجاِة، وأمره -إن هو رأى الَعالمَة 
التي أخرَبُه اهلُل هبا- أْن َيرَكَب فيها هو وَمن آمَن مَعه، وأن يأُخَذ مَعه من كلِّ جنٍس 

زوَجِي اثَنِي.

يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  )حب  تعاىل:  قاَل 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  مثٱ  جث 
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ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ 
ی(  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

]هود[.

ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٿ  تعاىل:  وقاَل 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ( ]القمر[.
فينِة؛ وأغَرَق اهلُل عزَّ  فها هو نوٌح انتفَع بَدعوتِه؛ فَنجا هو وَمن آمَن مَعه يف السَّ

وجلَّ القوَم الكافِريَن.

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  )چ  تعاىل:  قاَل 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ 

گ گ ڳ( ]األنبياء[.

دوه  وهدَّ الِل،  والضَّ وبالَكذِب  باجُلنوِن  موُه  اتَّ حَي  قوِمه  من  ُظِلَم  وملا 
روا النَّاَس منه؛ َدعا ربَّه أين مغلوٌب فانَتِص! جِم، وحذَّ بالرَّ
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ه  َلمِة، فَنَصَ عباَد اللِ! هذا نوٌح q كاَن َمظلومًا، فَدعا عىل الّظاملِ والظَّ
فدعاؤَك  كنَت،  أيَنام  بَيِدَك  سالُحك  أمره!  عىل  املَغلوُب  املَظلوُم  ا  أيُّ فيا  اهلُل؛ 
فَيبتِعَد  الظاملِ، وأن يدَيه  َيكِفيَك رشَّ  أن  اهلَل عزَّ وجلَّ  فادُع  دعاُؤَك مستجاٌب، 
ولئن  منه  لَك  لَينتِقَم  اهلَل  تدعَو  أن  فلك  ُظلِمه،  عن  َيرِجع  مل  فإن  ُظلِمه،  عن 

َصرَبَت هلو خرٌي للصابِريَن.

؛ َدْعَوُة اْلَوالِِد، َوَدْعَوُة  يقوُل l: »َثاَلُث َدَعَواٍت ُمْسَتَجاَباٌت اَل َشكهَّ ِفيِهنهَّ
اْلَُساِفِر، َوَدْعَوُة اْلَْظُلوِم«)1(.

وقال l: »َدعوُة الظلوِم ُمسَتجاَبٌة وإْن كاَن فاِجرًاً َفُفجوُرُه عل َنفِسِه«)2(.

أو من  لِم،  الظُّ أنواِع  نوٍع من  بأيِّ  النَّاَس  َيظِلموَن  للظاملَِي، وللذين  ونقوُل 
لَم واتَّقوا دعوَة املَظلوِم. ُل له َنفُسه أن َيظِلَم: نقوُل هلم اّتقوا الظُّ ُتسوِّ

ْلَم ُظُلَمٌت َيْوَم اْلِقَياَمِة«)3(. ْلَم؛ َفإِنهَّ الظُّ ُقوا الظُّ سوُل l يقوُل: »اتهَّ فالرُّ

َمُل َعَل اْلَغَمِم، َيُقوُل الُل َجلهَّ َجالُلُه:  ا ُتْ َ ُقوا َدْعَوَة اْلَْظُلوِم َفإِنهَّ ويقوُل l: »اتهَّ
نهَِّك َوَلْو َبْعَد ِحٍي«)4(. ِت َوَجالِل أَلْنُصَ َوِعزهَّ

ا  ُدوَنَ َلْيَس  ُه  َفإِنهَّ َكاِفًرا-؛  َكاَن  -َوإِْن  اْلَْظُلوِم  َدْعَوَة  ُقوا  »اتهَّ  :l ويقوُل 
ِحَجاٌب«)5(.

)1( حسن: رواه أبو داود )1536(، والرتمذي )1905(، وابن ماجه )3862(، وأمحد )523/2(، ]»السلسلة 
الصحيحة« )596([.

)2( حسن لغريه: رواه أمحد )376/2(، والطيالس ) 2330(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2229([.
)3( صحيح: رواه مسلم ) 2578(.

)4( حسن لغريه: رواه الطرباين يف »املعجم الكبري« ) 3718(، و»الدعاء« )1317(، والدينوري يف »املجالسة« 
)3173(، ]»السلسلة الصحيحة« )870([.

)5( حسن لغريه: رواه أمحد ) 153/3(، والضياء يف »املختارة« ) 182/3، 2748(، ]»السلسلة الصحيحة« 
.])767(
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اِلِ َحتهَّى إَِذا َأَخَذُه َلْ ُيْفِلْتُه« ثم تال قوله تعاىل:  ويقوُل l: »إِنهَّ الَل َلُيْمِل لِلظهَّ
)ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ( ]هود[«)1(.

اَرة «)2(. ا َشَ َمِء كأنهَّ ا َتْصَعُد إل السهَّ ويقوُل l: »اتهَّقوا َدْعَوَة الَْظُلوِم فإنهَّ

ا الّظاُل! أهيُّ
ُمقتدرًا كنَت  ما  إذا  َتْظِلَمنَّ  ال 

 

منتبٌه واملَ��ظ��ل��وُم  عيناَك  ت��ن��اُم 

 

َدِم النَّ إىل  عقباُه  ترِجُع  لُم  فالظُّ

 

َتَنِم مل  اهلل  وع��ُي  عليَك  َيدُعو 

 

اللهمَّ أِعزَّ اإلسالَم َواْنُصِ املسلِمَي.

)1( متفق عليه: رواه البخاري )4686(، ومسلم )2583(.
)2( صحيح: رواه احلاكم )81(، ]»السلسلة الصحيحة « ) 871([.



الدعاء النافع92

 الدعاء ينفع
دعاء إبراهيم عليه السالم

اهلُل  أمَرنا  ولذلَك  صاحَبه،  َينفُع  عاُء  الدُّ العبادُة،  هو  عاُء  الدُّ السلمون!  ا  أهيُّ
عاِء، فقاَل تعاىل: )ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( ]غافر:60[. بالدُّ

َفَعَلْيُكْم  َيْنِزْل،  َلْ  َوِمهَّا  َنَزَل  ِمهَّا  َيْنَفُع  َعاُء  »الدُّ عاِء فقاَل:  بالدُّ  l النَّبيُّ  وأمَرنا 
َعاِء«)1(. ِعَباَد اللِ بِالدُّ

أعظَم يف  َمَثاًل  لنا  بوا  َضَ والّسالُم  الُة  الصَّ سُل عليهم  والرُّ األنبياُء  ُهُم  وها 
عاِء. عاِء ويف االنتفاِع بالدُّ الدُّ

ى  ى  ې  )ې  َوصِفهم:  يف  وعال  جلَّ  نا  ربُّ قاَل  ولذلَك 
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ( ]األنبياء[.

 وموعُدنا يف هذه اخُلطبِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- مَع نبيٍّ من أنبياِء اهللِ دعا وانتفَع 
قاَل تعاىل:  أبو األنبياِء،   ،q إبراهيُم  عباَد اللِ؟! هو  يا  أَتدروَن من هو  بُدعائِه؛ 

)ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( ]العنكبوت:27[.

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  )ۀ  تعاىل:  قاَل  ديَن،  املوحِّ إماُم  وهو 
ے ے ۓ( ]البقرة:124[.

دًا l خليُل اهللِ، قاَل تعاىل: )ں ں ڻ  وهو خليُل اهللِ؛ كام أن حُممَّ
ڻ ڻ( ]النساء[.

ًة، قاَل تعاىل: )ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  إبراهيُم q كاَن أمَّ
ڤ ڦ ڦ ڦ( ]النحل[.

)1( حسن لغريه: رواه الرتمذي )3548(، وأمحد )234/5(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1634([



93 الدعاء النافع

تعاىل:  قاَل  َته؛  ِملَّ بَِع  َيتَّ أن   l دًا  نا جلَّ وعال رسوَله حممَّ ربُّ أمَر  الذي  وهو 
گ(  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  )ڌ 

]النحل[.

براءتِه  التَّوحيِد، ويف  إىل  بَدعوتِه  ى  نتأسَّ أن  نا جلَّ وعال  ربُّ أمَرنا  الذي  وهو 
)ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  من قوِمه الذيَن َكفروا باهللِ، قاَل تعاىل: 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ( ]املمتحنة:4[.
نا جلَّ وعال  إبراهيُم q مل يُكن َيودّيًا وال َنصانّيًا َطرفَة عٍي؛ كام أخرَبنا ربُّ

)ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  يف كتابِه، قاَل تعاىل: 
ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې( ]آل عمران:68-67[.

عاَء َينفُع  عاَء، ولَنعَلَم أن الدُّ َم من إبراهيَم q الدُّ عباَد اللِ! تعاَلوا بنا لَنتعلَّ
مما َنَزَل ومما مل َينِزل.

 َ يقًا نبّيًا، َدعا والَده وقومه إىل عقيدِة التَّوحيِد، وكسَّ إبراهيُم q كاَن ِصدِّ
، وال َتِلُك لَنفِسها وال لغرِيها  األصناَم لُيثبَِت هلم َعَملّيًا أن األصناَم ال َتنفُع وال َتُضُّ
لَيتَِّخذوا  واجتَمعوا  وعناِدهم،  ُكفِرهم  عىل  قوُمه  أرصَّ  ذلَك  ومَع  ًة،  ُقوَّ وال  َحواًل 

.q َقرارًا يف إبراهيَم

 ،q ه  ذوُه يف حقِّ اختَّ الذي  اجلائِر  الَقراِر  نا جلَّ وعال عن  ربُّ أخرَبنا  وقد 
قاَل تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( ]العنكبوت[.

وقاَل تعاىل يف موضٍع آخَر: )ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ( ]األنبياء[.
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ۅ(  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  )ۆ  ثالٍث:  موضٍع  يف  تعاىل  وقاَل 
]الصافات[.

شهرًا  احَلَطَب  عوا  ومَجَ شاِهقًا،  ُبنيانًا  فَبَنوا  القراِر،  هذا  تنفيِذ  يف  القوُم  فبدَأ 
كاماًل، حتى كانِت املَرأُة إذا َمِرَضت َنَذَرت أنا إذا ُشِفَيت لَتجَمَعنَّ احَلَطَب إلحراِق 
جوا يف البِناِء نارًا كبريًة، وجاءوا بإبراهيَم q، وقيَّدوه ووَضعوه  إبراهيَم، ثم أجَّ

باملَنجنيِق، لرَيموا به يف مكاٍن بعيٍد يف هذه الّناِر.

فامذا فعل إبراهيم؟ وإىل أي قوة التجأ؟ وما السالح الذي كان معه؟ سالٌح 
عاء. ال يقِدُر أحٌد عىل انتزاِعه منه أبدًا؛ إنه الدُّ

الوكيُل«)1(  ونِعَم  اهلُل  »َحسُبنا  قائاًل:  عاِء  بالدُّ ربِّه  إىل  َه  توجَّ  q فإبراهيُم 
ڎ  ڌ  )ڌ  الوكيُل:  ونِعم  هؤالِء-  من  كايفَّ  -أي:  َحسبي  أنَت  رب!  يا 
فقاَل  حَتِرَق،  أن  َشأِنا  من  التي  الّناَر  وأمَر  له،  اهلُل  فاستجاَب  ]الزمر:36[؛  ڎ( 
َبردًا  الّناُر  فكاَنِت  ]األنبياء[،  ۋ(  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  )ۇ  تعاىل: 

وسالمًا عىل إبراهيَم.

بعَد أن كاَد له قوُمه، ولذلَك قاَل  له  اهلُل  إبراهيُم بدعائِه، واستجاَب  فانتفَع 
تعاىل: )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې( ]األنبياء[، وقاَل تعاىل: )ۉ 
عاَء، إذ قاَل  ُمنا إبراهيُم q الدُّ ۉ ې ې ې ې( ]الصافات[، وُيعلِّ

تعاىل عىل لساِن إبراهيَم: )ىئ يئ جب حب خب مب ىبٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ( ]الشعراء[.

تعاىل:  فَيقوُل  إبراهيَم؛  ُدعاَء  وعال  جلَّ  نا  ربُّ لنا  ُل  ُيَسجِّ آخَر  موضٍع  ويف 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ 

)1( ورد هذا عن ابن عباس عند البخاري )4563(.



95 الدعاء النافع

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ 
ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ( ]إبراهيم[.
فهل انتفَع إبراهيُم من دعائِه؟ اجلواُب: نعم.

َة بلدًا آمنًا؛ اسَتجاَب اهلُل له؛ إذ  فعنَدما طلَب من اهللِ تبارَك وَتعاىل أن جَيَعَل مكَّ
قاَل: )ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( ]إبراهيم:35[، وقاَل: )ېئ ىئ ىئ ىئ ی( 
فقاَل  آمنًا،  بلدًا  َة  مكَّ له  اهلُل  فَجَعَل  َسأَل،  ما  وأعطاه  له  اهلُل  فاستجاَب  ]البقرة:126[، 

)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  تعاىل: 
ڈ ژ ژ ڑ( ]العنكبوت[.

َة بنِعمِة األمِن، وأمَرهم بعبادتِه، فقاَل  وامَتنَّ اهلُل تبارَك وَتعاىل عىل أهِل مكَّ
تعاىل: )پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
وقاَل  ]البقرة:125[،  ۉ(  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  )ٴۇ  تعاىل:  وقاَل  ]قريش[،  ٿ( 

تعاىل: )ہ ہ ہ ھ( ]آل عمران:97[.

َد اهلُل عزَّ وجلَّ من أراَد أن ُيؤِذَي أحدًا يف هذا الَبيِت بالَعذاِب األليِم؛  وتوعَّ
فقاَل تعاىل: )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ( ]احلج[.

واستجاَب اهلُل تبارَك وتعاىل دعوَة إبراهيَم عنَدما َطَلَب منه أن َيرُزَق من آمَن 
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َة؛ قاَل تعاىل: )ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  باهللِ والَيوِم اآلخِر من أهِل مكَّ
ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب ( ]البقرة:126[.

فاستجاَب له، ولكن أخرَبه أنه َيرُزُق امُلؤِمَن والكاِفَر؛ ولكنَّ امُلؤِمَن خَيُرُج من 
)ىب يب جت حت خت  الّناِر، فقاَل تعاىل:  خَيُرُج إىل  ِة، والكافَر  اجَلنَّ نيا إىل  الدُّ هذه 

مت ىت يت جث مث ىث يث حج( ]البقرة[.
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  )ں  تعاىل:  فقاَل  دعوَته،  اهلُل  فاستجاَب 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ڭ ۇ ۇ ۆ( ]القصص[.

فقاَل:  له؛  اهلُل  استجاَب  حب(؛  جب  يئ  )ىئ  ربَّه:  إبراهيُم  َدعا  وملا   
)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ( ]النساء[.

وملا َدعا ربَّه، فقاَل: )خب مب ىب( ]الشعراء[ استجاَب اهلُل له، 
فقاَل تعاىل: )گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ( ]البقرة[.

تعاىل:  فقاَل  له،  اهلُل  استجاَب  اآلِخريَن:  يف  ِذكرًا  له  جَيَعَل  أن  ربَّه  َدعا  وملا 
چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڤ 

چ چ ڇ( ]الصافات[.
ِة النَّعيِم؛ استجاَب اهلُل له، فَجَعَله من  وملا َطَلَب من ربِّه أن جَيعَله من َوَرثِة جنَّ

بيَِّي وامُلرَسِلَي. َوَرثِة جنَّة النَّعيِم، َمَع إخوانِه من النَّ

بوا بآدابِه،  َعاِء«)1(: تأدَّ َعاُء َيْنَفُع ِمهَّا َنَزَل َوِمهَّا َلْ َيْنِزْل، َفَعَلْيُكْم ِعَباَد اللِ بِالدُّ »الدُّ
عاُء، فاهلُل عزَّ  قوا رشوَطه، وادعوا يف األوقاِت واألحواِل التي ُيسَتجاُب فيها الدُّ وحقِّ

عاِء وَوَعَدنا باإلجابِة؛ واهلُل ال خُيِلُف وعَده. وجلَّ أمَرنا بالدُّ
)1( حسن لغريه: رواه الرتمذي )3548(، وأمحد )234/5(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1634([.
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إِبراهيُم  يئ جب حب خب(قاهَلا  »)ىئ   n عّباٍس  ابُن  ويقوُل 
)ىئ ىئ ی ی ی  قاُلوا:  ِحَي   l ٌد  مَّ حُمَ َوقاهَلا  اِر،  النَّ يِف  ُأْلِقَي  ِحَي   q

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب( ]آل عمران[«)1(.

اِر،  »)ىئ يئ جب حب خب(« انتفَع هبا إبراهيُم حَي أُلِقَي يف النَّ
وَنجا من الّناِر: )پ پ پ ڀ( ]العنكبوت:24[.

الُكفِر والِعناِد، وهاَجَر من  وا عىل  أرَصُّ الذين  َقوِمه  َبْيِ ظهراين  وَخَرَج من 
بًة بدَل هؤالِء الذين كَفروا به؛ قاَل  يًَّة صاحلًة طيِّ بلِده إىل ربِّه؛ فأبَدَله اهلُل عزَّ وجلَّ ُذرِّ

)ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  إبراهيَم:  تعاىل عىل لساِن 
ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ( ]الصافات[.

له  وَوَهَب  له  اهلُل  فاستجاَب  الّصاحِلَة؛  َة  يَّ رِّ الذُّ َيرُزَقه  أن  ربَّه  َدعا  هاَجَر  وملا 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  )ڌ  تعاىل:  قاَل  حلياًم،  ُغالمًا 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ  گ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ( ]العنكبوت[.

َل عليها إبراهيُم بَعقيدتِه وبإيامنِه وبدعائه الذي دعا به حي  نِعٌم كثرية حَتَصَّ
اِر: »َحسبَِي اهلُل ونِعَم الوكيُل«. أُلِقَي يف النَّ

َة: )ېئ  ٌد l وأصحاُبه عنَدما جاَءهُم التَّهديُد من كّفاِر مكَّ وكذلَك حممَّ
يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
ڀ  جب حب خب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( ]آل عمران[.
ا املَكروُب! ويا من َأمجعوا عىل قتِله أو َسجنِه!  ا املضيَُّق عليه! ويا أيُّ فيا أيُّ

)1( صحيح: رواه البخاري )4563(.
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خمرجًا  لَك  اهلُل  جَيعُل  خب(«؛  حب  جب  يئ  »)ىئ  الِح  السِّ هبذا  عليَك 
اهللِ  إىل  الَتَجأ  فَمِن  ]الزمر:36[؛  ڎ(  ڎ  ڌ  )ڌ  يقوُل:  وجلَّ  عزَّ  واهلُل 

واحتَمى به؛ فإن اهلَل عزَّ وجلَّ نارُصه.

)ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت( ]احلج[.

لنا وإليَك أَنبنا وإليَك املَصرُي. ربَّنا عليَك توكَّ
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 الدعاء ينفع
دعاء يونس عليه السالم

نا جلَّ  عاُء َينفُع صاِحَبه ولذلَك أمَرنا ربُّ عاُء هو العبادُة. الدُّ ا السلمون! الدُّ أهيُّ
عاء فقاَل تعاىل: )ٺ ٺ ٺ( ]غافر:60[. وعال يف كتابِه بالدُّ

َعاُء َيْنَفُع  عاِء ألنه َينَفُع فقاَل l: »الدُّ نا النَّبيُّ l عىل أن َنجَتِهَد يف الدُّ وحثَّ
َعاِء«)1(. ِمهَّا َنَزَل َوِمهَّا َلْ َيْنِزْل، َفَعَلْيُكْم ِعَباَد اللِ بِالدُّ

عاِء ويف االنتفاِع  بوا لنا َمَثاًل أعظَم يف الدُّ الُم َضَ الُة والسَّ واألنبياُء عليهُم الصَّ
) ې ې ى ى  فقاَل:  كتابِه  يف  وعال  جلَّ  نا  ربُّ فوَصَفهم  عاِء  بالدُّ

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ( ]األنبياء[.

َوموعُدنا يف هذه اخُلطبِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- مَع َنبيٍّ من األنبياِء، َدعا وانتفَع 
.q بُدعائِه، أتدروَن من هو يا عباَد اهللِ؟! هو: يونُس

)ڇ ڇ ڇ ڍ   :l لرسولِه  نا جلَّ وعال  ربُّ قاَل  احلوِت،  إنَُّه صاحُب 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ( ]القلم[.

وِن، قاَل تعاىل: )ک ک ک ک گ( ]األنبياء:87[. وهو ذو النُّ

وكاَن من املرَسِلَي، قاَل تعاىل: )ژ ڑ ڑ ک ک( ]الصافات[.

 قاَل أهُل التهَّفسرِي: 

َبَعَث اهلُل يونَس q إىل أهِل »َنيَنوى« من أرِض املَوصِل بالِعراِق، َيدعوُهم 
 q يونُس  فأخَذ  ُة،  الَوثنِيَّ فيهُم  دبَّت  أن  بعَد  التَّوحيِد  عقيدِة  وإىل  اهللِ  عبادِة  إىل 
وا عىل ُكفِرهم وِعناِدهم، وَوَقفوا يف َوجِهه،  يدعوُهم بكلِّ ما َيمِلُك، ولكّنهم أرصُّ

)1( حسن لغريه: رواه الرتمذي )3548(، وأمحد )234/5(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1634([.
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)ڎ ڈ ڈ  تعاىل:  قاَل  ُسِل؛  الرُّ مَع مجيِع  امُلرَتِفَي  به، كام هو شأُن  واستهَزءوا 
تعاىل:  وقاَل  ]سبأ[،  گ(  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
)ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ( 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  وقاَل  ]الزخرف[، 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( ]الزخرف[.

ذلَك  طاَل  فلام  وِعناِدهم،  ُكفِرهم  عىل  وا  وأرَصُّ َيستِجيبوا  فلم  قَومه،  فَدعا 
بعَد  العذاِب  حلوَل  وَوَعَدهم  له،  اهلُل  يأَذَن  أن  قبَل  أظُهِرهم  بي  من  َخَرَج  عليه؛ 

ثالٍث، وَخَرَج ُمغاِضبًا -أي: َغضباَن- عىل قوِمه؛ ألنم مل َيستِجيبوا له.

 فلام َخَرَج يونُس q من بِِي ظهرانِيِهم، وَعِلموا وَأيَقنوا أنَّ الَعذاَب َسَينِزُل 
م َعِلموا أنَّ النَّبيَّ ال َيكِذُب أبدًا-؛ َقَذَف اهلُل يف قلوهِبُم التَّوبَة واإلنابَة،  عليهم -ألنَّ
وَولِدها،  هبيمٍة  كلِّ  بَي  قوا  وفرَّ امُلُسوَح،  فَلبِسوا  َنبيِّهم،  مَع  َفَعلوا  ما  عىل  وَنِدموا 
هاُت،  جاُل والنِّساُء والَبنوَن والَبناُت واألمَّ خوا، وبكى الرِّ عوا إىل اهللِ ورَصَ ثم َتضَّ
اهلُل  فَكَشَف  هائلًة،  عظيمًة  ساعًة  وكاَنت  واملَوايش،  وابُّ  والدَّ األنعاُم  وجَأَرِت 
اتَّصَل هبم،  قد  كاَن  الذي  العذاَب  عنهم  ورأفتِه ورمحتِه-  تِه  وُقوَّ العظيُم -بحولِه 

ودار عىل رؤوسهم كقطع الليل املظلم، وهلذا قاَل تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ( ]يونس[.

ْل -َمعًا- ماذا َحَصَل مع يونَس q بعَد ذلَك:   ولَنتأمَّ

ملا َخَرَج يونُس q من َبِي ظهراين قوِمه، ووصل إىل شاطِئ البحِر، وهناَك 
وَجَد سفينًة مملوءًة عىل َوشِك اإلبحار، فَطَلَب من أهِلها أن َيِملوُه مَعهم ليذهَب إىل 
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ِت  طوا الَبحر؛ ماَجت هبُم األمواُج، واشتدَّ فينِة، وتوسَّ بلٍد ُأخرى، فلام َرِكَب يف السَّ
ياُح، فِمنهم من قاَل: بيَننا رجٌل ُمذنٌِب، وِمنهم من قال: َنقرِتُع، فمن َوَقَعت عليه  الرِّ
الُقرعُة ُنلِق به يف الَبحِر، فلام اقرَتعوا َوَقَعِت القرعة عىل نبيِّ اهللِ يونَس q، فلم 
َر لَيخَلَع ثياَبه، وُيلقَي  َيسَمحوا به، فأعاُدوها ثانيًة، فَوَقَعِت الُقرعُة عليه أيضًا، فَشمَّ
بنفِسه، فأبوا عليه ذلك، ثم أعادوا القرعة ثالثة، َفوَقَعت عليه أيضًا، ملا يريده اهلل به 
َر عن ثيابِه وألقى بنفِسه يف الَبحِر، فأمَر اهلُل عزَّ وجلَّ حوتًا  من األمِر العظيِم، َفشمَّ

من حيتاِن الَبحِر أن َيلتِقَمه.

ڑ  ڑ  )ژ  تعاىل:  فقاَل  بذلَك،  كتابِه  يف  وعال  جلَّ  نا  ربُّ أخرَبنا  وقد 
-أي:  گ(  گ  گ  )گ  ربِّه-  إذِن  بغرِي  -أي:  ک(  کک  ک 

ڳ  )ڳ  قارَع-  -أي:  )ڳ(  آخَر-  بلٍد  إىل  فيها  لرِيَكَب  اململوءة  فينِة  السَّ
ڳ ڱ( -أي: املَغلوبَِي- )ڱ ڱ ڱ ں ں( ]الصافات[-أي: 
وِم، آٍت ما ُيالُم عليه من اخُلروِج بَغرِي  ابتَلعه احلوُت وهو ُمِليٌم؛ أي: واقٌع يف اللَّ

أمِر ربِّه-.

جِن الَبعيِد. فينِة إىل بطِن احلوِت: إىل هذا السِّ  انتقَل يونُس q من السَّ

بوا كيَف بَلَع احلوُت يونَس q؛ وال   وقد اعرتَض بعُض املالحدِة وتعجَّ
واهلُل عزَّ  إال هو،  ُجنوَده  َيعَلم  اهلَل عزَّ وجلَّ ال  فإن  بوا؟!  تعجَّ أيِّ يشٍء  أدري من 
وجلَّ له خلٌق عظيٌم، واهلُل عزَّ وجلَّ عىل كلِّ يشٍء قديٌر فالذين َيصطادوَن بعَض 
احليتاِن يف البحِر يف هذا الَعِص جَيِدون يف بطوِنم كثريًا من الَبِش، والذين َيرَكبوَن 

الَبحَر َيعِرفوَن ذلك.

 وأمَر اهلُل احلوَت أن ال يأكَل له حَلاًم، وال َيِشَم له َعظاًم، فهذا أمٌر من اهللِ، كام 
جاَء األمُر من اهللِ للّناِر: )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( ]األنبياء[.
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يِل، ويف َجوِف الَبحِر، ويف َبطِن احلوِت؛  جِن الَبعيِد: يف َجوِف اللَّ يف هذا السِّ
ساِجدًا،  هللِ  َفخرَّ   ، حيٌّ هو  فإذا  َكت؛  فتحرَّ جواِرَحه  ك  فَحرَّ ماَت،  َقد  أنه  َحِسَب 

ذُت لَك َمسِجدًا مل َيعُبْدك أحٌد يف مثلِه! ! اختَّ وقال: يا ربِّ

ذلَك  فعنَد  والنَّوى،  احلبِّ  لفالِِق  احَلىص  تسبيَح  َيسَمُع   q يونُس  فهذا 
َّ والنَّجوى، ويكشُف  َيعَلُم السِّ الذي  ُه  قاَل ما قاَل بلساِن احلاِل والقاِل، وَدعا ربَّ
َّ والَبلوى، سامَع األصواِت وإن َضُعَفت، وعامِلَ اخلِفّياِت وإن َدقَّت، وجُميَب  الضُّ

)ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  َعواِت وإن َعُظَمت:  الدَّ
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ( ]النمل[.

ه فأخرَجه  وهناَك التجَأ يونُس إىل ربَّه، فهل انتفَع بُدعائِه؟ وهل استجاَب له ربُّ
جِن؟ من هذا الَغمِّ والسِّ

نا جلَّ وعال يف كتابِِه، فيقوُل: )ک ک( -أي: صاحُب احلوِت،  نا ربُّ خُيرِبُ
ڳ  ڳ  گ  گ  )گ  لَقوِمه-  -أي:  گ(  ک  )ک   -q يونُس  وهو 
يِل- )ڱ ڱ ڱ ں  ڳ ڳ ڱ( -أي: يف ُظلَمِة َبطِن احُلوِت والَبحِر واللَّ

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ( ]األنبياء[.

الُم:  هه، واعرتَف بذنبِه، كام َفَعَل آدُم وزوُجه عليهام السَّ َد اهلَل وسبَّحه ونزَّ وحَّ
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ( ]األعراف[.

َربِّ  َأْنَت  َأْنَت،  إاِلهَّ  إَِلَه  اَل  اْلَِلُك  َأْنَت  ُهمهَّ  »اللهَّ فقاَل:   l النَّبيُّ  َمنا  علَّ وكام 
َيْغِفُر  اَل  ُه  إِنهَّ َجِيًعا،  ُذُنوِب  ِل  َفاْغِفْر  بَِذْنبِي  ْفُت  َواْعَتَ َنْفِس  َظَلْمُت  َعْبُدَك،  َوَأَنا 

ُنوَب إاِلهَّ َأْنَت«)1(. الذُّ

)1( صحيح: رواه مسلم )771(.
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ُهمهَّ َأْنَت َربِّ اَل إَِلَه إاِلهَّ َأْنَت، َخَلْقَتنِي َوَأَنا َعْبُدَك، َوَأَنا َعَل  وكام قاَل l: »اللهَّ
 ، َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت، َأُعوُذ بَِك ِمْن َشِّ َما َصَنْعُت، َأُبوُء َلَك بِنِْعَمتَِك َعَلهَّ

ُنوَب إاِلهَّ َأْنَت«)1(. ُه اَل َيْغِفُر الذُّ َوَأُبوُء بَِذْنبِي، فاْغِفْر ِل َفإِنهَّ

َد ربَّه وسبََّحه، واعرتَف بذنبِه، فقاَل:   هل انتَفَع يونس q بُدعائِه، ملا وحَّ
)ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ(  ]األنبياء[؟

اجلواب: َنَعم؛ قد استجاَب اهلُل له فقاَل: )ہ ہ ہ ہ ھ(.

املَحزوُن!  ا  أيُّ ويا  املَسجوُن!  ا  أيُّ ويا  املكروُب!  ا  أيُّ ويا  املَغموُم!  ا  أيُّ فيا 
عاِء لَيستجيَب اهلُل لك؟! أَعَجزَت أن َتدعَو هبذا الدُّ

 أَمَر اهلُل تبارَك وتعاىل احلوَت أن َيطَرَح يونَس q عىل الّشاطِئ، فاستجاَب 
احلوُت ألمِر ربَّه، فَنبَذه -أي: طرَحه- عىل الّشاطِئ.

ومما تقدم نستفيد الفوائد اآلتية: 
الفائدة األول: استجاَب اهلُل دعاَءه، قاَل تعاىل: )ہ ہ(.

، قاَل تعاىل: )ہ ہ ھ( ]األنبياء:88[. الفائدة الثانية: نّجاُه من الَغمِّ

)ے  تعاىل:  قاَل  الَعراِء،  إىل  احلوِت  بطِن  من  َخ��َرَج  أنه  الثالثة:  الفائدة 
ے(.

باِب  مِس ومن الذُّ الفائدة الرابعة: أن اهلَل أنَبَت عليه شجرًة من َيقطٍي، حَتميه من الشَّ
واحَلَشاِت، ويأكُل منها، قاَل تعاىل: )ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ(.

الفائدة الامسة: أنه ملا عاَد إىل قوِمه ودعاُهم؛ اسَتجابوا له.

عاُء -الذي َنَفَع اهلُل به يونَس q خاصٌّ به أم هو عامٌّ لكلِّ ُمؤمٍن؟  فهل هذا الدُّ

)1( صحيح: رواه البخاري )6306(.
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عاَء عامٌّ لكلِّ مؤمٍن ومؤمنٍة؛ وَينتفُع به كام انتَفَع يونُس  اجلواب: أنَّ هذا الدُّ
ُدعاَء  لنا  َذَكَر  أن  -بعد  تعاىل  قاَل  إذ  َربِّنا؛  كتاِب  من  ذلَك  عىل  ليُل  والدَّ  .q

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  )ہ   :-q يونَس 
ے( ]األنبياء[.

وِن -إذ َدعا با وهو يف بطِن الوِت-:  النُّ »دعوُة ذي  l يقوُل:  سوُل  والرَّ
ا  ِبَ َيْدُع  َلْ  ُه  َفإِنهَّ ۀ(؛  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  )ڱ 

َرُجٌل ُمْسِلٌم يِف َشْىٍء َقطُّ إاِلهَّ اْسَتَجاَب الُل َلُه«)1(.
َة اإلسالِم! الدعاُء َينفُع املؤمنَِي الّصادِقَي، الذين َيِملوَن عقيدَة التَّوحيِد  أمهَّ

يف ُقلوهِبِم، وال َيعِرفوَن إال اهلَل، وال َيَتموَن إال بِحمى اهللِ.
خاِء،  عاِء يف الرَّ ِة؛ فَعليه أن ُيكثَِر من الدُّ دَّ و من أراَد أن َيستِجيَب اهلُل له يف الشِّ
اِء؛  َّ السَّ يِف  اهلَل  اْذُكِر  ْرَداِء:  الدَّ َأُبو  َفَقاَل  َأْوِصنِي!  َفَقاَل:  ْرَداِء  الدَّ َأيِب  إىَِل  َرُجٌل  جاَء 

اِء )2(. َّ َيْذُكْرَك يِف الضَّ
َيْوِم  َلَك يِف  َيْسَتِجيُب  ُه  َلَعلَّ ائَِك  َيْوِم رَسَّ اْدُع اهلَل يِف   :m رداِء  وقال أبو الدَّ

ائَِك )3(. َضَّ
به  َنَزَلت  ثم  الّساِء  يف  اًء  دعَّ جُل  الرَّ كاَن  إذا   :m الفاريسُّ  سلامُن  وقال 
جُل ليس  الرَّ اُء فَدعا قاَلِت املالئكُة: َصوٌت معروٌف اسَتغِفروا له، وإذا كاَن  َضّ
بّدّعاٍء يف الساء فَنَزَلت به ّضاُء فَدعا قاَلِت املالئكُة: صوٌت ليَس بمعروٍف وال 

َيشفعوٌن له)4(.

)1( صحيح: رواه الرتمذي )3505(، والنسائي يف الكربى )10492(، وأمحد )170/1(]»صحيح الرتغيب 
والرتهيب« )1644([.

)2( رواه أب�و داود يف »الزه�د« )217(، وأب�و نعيم يف »احللية« )209/1(، وابن أيب الدنيا يف »الفرج بعد الش�دة« 
.)78(

)3( رواه أمحد يف» الزهد« )135(، وأبو ُنعيم يف »احللية« )225/1(، والبيهقي يف »شعب اإليامن« )1101(.
)4( رواه أمحد يف »الزهد« )313(. 
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ِة؛ َفإِنَّ ُيوُنَس  دَّ َخاِء َيْذُكْرُكْم يِف الشِّ ّحاُك بُن قيٍس: اْذُكُروا اهلَل يِف الرَّ وقال الضَّ
: )ڻ ڻ  وِت قاَل اهلُل عزَّ وجلَّ ِ، َفَلامَّ َوَقَع يِف َبْطِن احْلُ ا َذاِكًرا هلِلَّ َكاَن َعْبًدا َصاحِلً
ِفْرَعْوَن  َوإِنَّ  ]الصافات[.  ھ(  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ 

َكاَن َعْبًدا َطاِغًيا َناِسًيا لِِذْكِر اهللِ، َفَلامَّ َأْدَرَكُه اْلَغَرُق َقاَل: )چ چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ( ]يونس[«)1(.

فهذا يونُس q -قبَل أن َيدُخَل يف بطِن احلوِت- كاَن من املسبِّحَي.

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  )ڻ  تعاىل:  قاَل 
املسبِّحَي يف وقِت  ِة، وكاَن من  دَّ الشِّ قبَل  املسبِّحَي  فلام كاَن من  ]الصافات[،  ھ( 

)ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ! قاَل اهلل:  ِة وقاَل: يا ربِّ دَّ الشِّ
ے ے( ]األنبياء[.

َفْظَك، اْحَفِظ  تِه اجلامعِة: »اْحَفِظ الَل َيْ والنَّبيُّ l يقوُل البِن عّباٍس يف َوصيَّ
ِة«)2(. دهَّ َخاِء َيْعِرْفَك يِف الشِّ ِ يِف الرهَّ ْف إَِل اللهَّ الَل َتِْدُه َأَماَمَك، َتَعرهَّ

عاِء يا عبَد اهللِ؟! َأعَرْفَت احلكمَة يف هذا الدُّ

ة. دَّ خاِء؛ َيعِرْفَك يف الشِّ ف إىل اهللِ يف الرَّ َتعرَّ

ف إىل اهللِ يف الِغنى؛ َيعِرفَك يف الفقِر. َتعرَّ

ِة؛ َيعِرفَك يف املرِض. حَّ ف إىل اهللِ يف الصِّ َتعرَّ

ف إىل اهللِ يف رّسائَِك؛ َيعِرفَك يف ّضائَِك. َتعرَّ

َج كرَب املَكروبَِي. َنسأُل اهلَل العظيَم ربَّ العرِش العظيِم أن ُيَفرِّ

)1( رواه ابن أيب شيبة يف »مصنفه« )34794(.
)2( صحي�ح لغ�ريه: رواه هن�اد يف »الزه�د« )536(، والط�رباين يف »املعج�م الكب�ري« )11394(، واحلاك�م 

)6303(، ]»صحيح اجلامع« )2961([، وأصل احلديث عند الرتمذي وأمحد .
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الدعاُء ينفع

 

دعاُء زكريا عليه السالم
عاُء ينفُع. ا اإلخوُة عباَد اللِ! الدُّ أهيُّ

)ڀ  عاِء فقاَل تعاىل:  بالدُّ اهلُل تبارَك وتعاىل يف كتابِه  من أجِل ذلَك أمَرنا 
ٺ ٺ ٺ ٺ(، وقاَل تعاىل: )ڭ ڭ ڭ ۇ(.

َعاَء َيْنَفُع ِمهَّا َنَزَل َوِمهَّا  َنا عليِه فقاَل l: »إِنهَّ الدُّ عاِء وحثَّ والنَّبيُّ l أمَرنا بالدُّ
َعاُء«)2(. وقاَل  َعاِء«)1(، وقاَل l: »أفضُل اْلِعَباَدِة الدُّ ِ بِالدُّ َلْ َيْنِزْل، َفَعَلْيُكْم ِعَباَد اللهَّ
َعاِء«)3(. وقاَل l: »َأْعَجُز النهَّاِس َمْن َعَجَز  ِ ِمَن الدُّ ٌء َأْكَرَم َعَل اللهَّ l: »َلْيَس َشْ

َعاِء«)4(.  َعِن الدُّ

عاِء ويف االنتفاِع  بوا لنا َمَثاًل أعظَم يف الدُّ الُم َضَ الُة والسَّ  واألنبياُء عليهُم الصَّ
عاِء. بالدُّ

ائ  ى  ى  ې  )ې  َوصِفهم:  يف  وجلَّ  عزَّ  اهلُل  يقوُل 
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ( ]األنبياء[.

 موعُدنا يف هذه اخُلطبِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- مَع نبيٍّ من األنبياِء َدعا وانتفَع 
.q بُدعائِه، أتدروَن َمن هَو يا عباَد اهللِ؟! هو زكرّيا

)1( حسن لغريه: رواه الرتمذي )3548(، وأمحد )234/5(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1634([.
)2( حس�ن: رواه احلاك�م ) 1760(، وأب�و بكر الش�افعي يف »الغيالني�ات« )860(، ]»السلس�لة الصحيحة« 

.])1579(
)3( حس�ن لغ�ريه: رواه الرتم�ذي ) 3370(، وأمح�د )362/2(، والبخ�اري ىف» األدب املف�رد« ) 712(، 

]»صحيح الرتغيب والرتهيب« ) 1629([. 
)4( صحيح: رواه أبو يعىل يف »مس�نده« )6649(، وابن حبان )4498(، وأبو الش�يخ يف »األمثال« )217(، 

]»السلسلة الصحيحة« )601([.
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منه،  اَلعظُم  َوَهَن  والذي  َشيبًا،  رأُسه  واشَتَعَل  ِعتِّيًا،  الِكرَبِ  من  َبَلَغ  الذي 
وكاَنِت امرأُته يف شباهِبا عاِقرًا ال َتِلُد.

ِة واخَلَلِف الّصالِح. يَّ رِّ لقد اشتاَق زكرّيا q إىل الَوَلِد والذُّ

فامذا َفَعَل زكرّيا؟! هل َذَهَب إىل امُلَشعِوذيَن؟ هل َذَهَب إىل الَكَهنِة والَعّراِفَي؟ 
عاِء إىل ربِّ العاملَِي، الذي َعِلَم وأيَقَن أنه عىل كلِّ يشٍء قديٌر،  ه بالدُّ ال؛ ولكنَّه توجَّ

ها بيَديه، )گ گ ڳ ڳ(. وأن األموَر كلَّ

قاَل تعاىل: )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى  ې  ې  ې 

ۈئ ېئ ېئ( ]الشورى[.

عاَء من زكرّيا q، ولَنعَلَم أنه َينَفُع، وأن  َم الدُّ  تعاَلوا بنا يا عباَد اهلل! لنتعلَّ
عاء. اهلَل َيستجيُب الدُّ

وكيَف  َدعا،  كيَف  q؛  زكرّيا  مريَم عن  نا جلَّ وعال يف سورِة  ربُّ نا  خُيرِبُ  
استجاَب اهلُل له؟

)ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پپ  يقوُل اهلُل عزَّ وجل: 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڌ( ]مريم[.

فهِل استجاَب الُل له؟

ُم؟! ا امُلشتاُق إىل الولِد! أما َتتعلَّ ا املَحروُم من الَولِد! أيُّ فيا أيُّ
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عاَء؟ أنسيَت أنَّ األموَر بيِد اهللِ؟ أَنسيَت أن اهلَل هو  أنسيَت أن اهلَل َيستجيُب الدُّ
القادُر عىل كلِّ يشٍء؟

 ! ها هو زكرّيا َدعا وَعَرَض نفَسه عىل اهللِ؛ يقوُل: اشتعَل الّرأُس شيبًا يا ربِّ
يا  اآلَن عجوٌز  كاَنت يف شباهِبا عاِقرًا، وهي  امرَأيت   ! يا ربِّ عتّيًا  الِكرِب  بلغُت من 

ڍ ڍ ڌ  ڇ  ڇ  ڇ  )ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ   ! ربِّ
ڌ( ]مريم[.

فأجاَبُه اهلُل: )ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ 

ڻ ڻ( ]مريم[.

ڳ  گ  گ  )گ  فقال:   q بيحيى  اهلل  بشه  عندما  زكريا  تعجب 
ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ( ]مريم[.

حرِة وامُلَشعِوذيَن!  ُق قلَبه بالسَّ ا امُلَعلِّ ا الّذاهُب إىل الَكَهنِة والَعّراِفَي! أيُّ فيا أيُّ
َق قلَبَك بربِّ العاملَِي: )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ( ]مريم:9[،  أنسيَت أن ُتَعلِّ

)ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ( ]يس[.

عاَء ينفُع؟ فهل َأيقنُتم أن الدُّ

نا يف سورِة آِل عمراَن عن  بنا إىل موضٍع آخَر من كتاِب ربِّنا؛ لُيخرِبَ  تعاَلوا 
زكرّيا q كيَف َدعا؟ وكيَف استجاَب اهلُل له؟

ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  )ېئ  تعاىل:  قاَل 
فلام  مج(.  حج  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ 
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ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  مريم؛  َرْتُه  َذكَّ
ٺ ٺ ٿ( ]آل عمران[.

)ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

ڻ ڻ( ]آل عمران[.
عاَء؟ عاَء َينفُع وأن اهلَل َيستجيُب الدُّ َأيقنُتم أن الدُّ

جلَّ  نا  ربُّ نا  لُيخرِبَ األنبياِء؛  سورِة  يف  القرآِن  من  ثالٍث  موضٍع  إىل  بنا  تعاَلوا 
وعال عن زكرّيا q كيَف َدعا؟ وكيَف اسَتجاَب له؟

)ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  قاَل تعاىل: 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ 
ۆئ(  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

]األنبياء[.

فيا ابَن آدم! َتذهُب إىل امُلَشعِوذيَن وَتنسى ربَّ العاملَِي؟!

عاُء َينفُع مما َنَزَل ومما مل َينِزل، فإن كنَت حَمرومًا من الولِد؛ فام عليَك إال   الدُّ
عاِء. عاِء، وإن كنَت فقريًا فعليَك بالدُّ عاُء، وإن كنَت مريضًا فعليَك بالدُّ الدُّ

ِة الّصاحلِة، وَيدعوَن  ريَّ الُم كانوا َيِرصوَن عىل الذُّ الة والسَّ  األنبياُء عليهُم الصَّ
اهلَل دائاًم أن َيرزَقهموها.

ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  )وئ  قال:   q إبراهيُم  فهذا 
ېئ( ]الصافات[.



الدعاء النافع110

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  )پ  قال:   q زكرّيا  وهذا 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  )ڃ  وقاَل:  عمران[،  ]آل  ٿ( 

ڍ ڍ ڌ ڌ( ]مريم[.

ِة الّصاحلِة؛ ال لرَِيثوا األمواَل الطائلَة التي  يَّ رِّ فقد كاَن األنبياُء َيِرصوَن عىل الذُّ
َتَركوها يف الُبنوِك! أو العامراِت والعقاراِت التي مَجعوها ِطوال حياِتم كام َنحِرُص 

نيا! نحُن! وال لرَِيَِث أوالُدهم ما َتركوا من ُحطاِم الدُّ

َة والكتاَب.  بوَّ ولكن طَلبوا الولَد الّصالَح من ربِّ العاملَِي؛ لرَيَِث بعَدهُم النُّ
واألدلُة عىل ذلَك: 

أواًل: يقوُل عزَّ وجلَّ يف كتابِه: )ڦ ڦ ڦ( ]النمل:16[.

َة وامُللَك. بوَّ فأيُّ يشٍء َوِرَث سليامُن داوَد؟ َوِرَث منه النُّ

ثانيًا: قاَل النَّبيُّ l: »اَل ُنوَرُث؛ َما َتَرْكَنا َفُهَو َصَدَقٌة«)1(.

ُثوا ِديَناًرا َواَل  َلْ ُيَورِّ اْلُعَلَمَء َوَرَثُة اأَلْنبَِياِء، َوإِنهَّ اأَلْنبَِياَء  ثالثًا: وقاَل l: »إِنهَّ 
ُثوا اْلِعْلَم َفَمْن َأَخَذُه َأَخَذ بَِحظٍّ َواِفٍر«)2(. ا، إّنم َورهَّ ِدْرَهً

َمْوتِِه  ِعْنَد   l اهللِ  َرُسوُل  َتَرَك  َما   :m احلارِث  بُن  عمرو  يقوُل  رابعًا: 
ا، َواَل ِديَناًرا، َواَل َعْبًدا، َواَل َأَمًة، َواَل َشْيًئا إاِلَّ َبْغَلَتُه اْلَبْيَضاَء َوِساَلَحُه َوَأْرًضا  ِدْرمَهً

َجَعَلَها َصَدَقًة)3(.

نيا كام َنفعُل، بل طَلبوا الولَد الّصالَح  وَن بَجمِع ُحطاِم الدُّ نَعم! ما كانوا َيَتمُّ
. عيَّ َة والكتاَب والِعلَم الشَّ بوَّ لرَيَِث بعَدهُم النُّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )3712(، ومسلم )1758(.
)2( حس�ن لغ�ريه: رواه أب�و داود ) 3641(، والرتم�ذي )2682(، وابن ماج�ه )223(، وأمحد )196/5(، 

]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )70([.
)3( صحيح: رواه البخاري )2739(.
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ُج وال يأتيه الولُد   واإلنساُن مّنا بطبيَعتِه ُيِبُّ الَولِد، وما من إنساٍن منا َيتزوَّ
إال وَيشعُر بَنقٍص وَقلٍق، فقد َجَعَل اهلُل يف اإلنساِن غريزَة امليِل إىل الولِد، ولكن جَيُِب 
َة الّصاحلَة؛ وذلَك:  ريَّ َز عن غرِيه بأن َيطلَب الولَد الّصالَح، والذُّ عىل امُلؤِمِن أن َيتميَّ

ألنَّ األوالَد الّصاحلَي ينفعوَن آباَءهم يف حياِتم وبعَد موتم : 

َة أعُيِ أبَويم: كأن َترى ولَدَك إمامًا، أو داعيًا إىل  ُقرَّ ففي حياِتام: يكونوَن 
اهللِ، أو حافظًا لكتاِب اهللِ، أو َمشغواًل بطلِب العلِم، وَعمِل اآلخرِة.

)ڻ ۀ ۀ  محِن:  الرَّ عباِد  وصِف  يف  وعال  جلَّ  نا  ربُّ قاَل  ولذلَك 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ( ]الفرقان[.

ہ ہ  )ہ  قولِه:  عن  زياٍد  بُن  كثرُي  وسأَله  احَلسَن؛  َسمعُت  َحزٌم:  وقال 
؟  ْعُيِ ُة اأْلَ ہ ھ ھ ھ( ]الفرقان:74[، َفَقاَل: َيا َأَبا َسِعيٍد! َما َهِذِه ُقرَّ
ْنَيا، َقاَل: َوَما ِهَي؟ َقاَل: »ِهَي َواهللِ  ْنَيا، َأْم يِف اآْلِخَرِة؟ َقاَل: اَل َبْل َواهللِ يِف الدُّ َأيِف الدُّ
ٌء َأَحبَّ  َأْن ُيِرَي اهلُل اْلَعْبَد ِمْن َزْوَجتِِه، ِمْن َأِخيِه، ِمْن مَحِيِمِه َطاَعَة اهللِ، اَل َواهللِ، َما يَشْ

.)1( ِ َعزَّ َوَجلَّ إىَِل امْلَْرِء امْلُْسِلِم ِمْن َأْن َيَرى َوالًِدا َأْو َوَلًدا َأْو مَحِياًم َأْو َأًخا ُمِطيًعا هلِلَّ

احلافِظ  الّصالِح  بابنِه  َيفتِخُر  واألُب  نيا،  الدُّ احلياِة  زينُة  الّصاحلوَن  فاألوالُد 
نيا بزينتِهم؛ قاَل تعاىل: )ٱ  للقرآِن، وَيتباهى به بَي الّناِس، كام َيتباهى أهُل الدُّ
ٻ ٻ ٻ ٻ( ]الكهف:46[؛ فإنَّ يف َتْربِيتِِهم أجرًا عظياًم لألبَويِن، يقوُل 

l: »َمْن َعاَل َجاِرَيَتْيِ َحتهَّى َتْبُلَغا َجاَء َيْوَم اْلِقَياَمِة َأَنا َوُهَو َوَضمهَّ َأَصابَِعُه«)2(.

فام باُلَك إذا ربَّيَت ولدًا أو بنتًا عىل طاعِة اهللِ تبارَك وتعاىل؟!
)1( رواه البيهق�ي يف »ش�عب اإليامن« )8668(، بإس�ناد صحيح، وذكره احلافظ ابن القي�م يف »حتفة املودود« 

)ص382(.
)2( صحيح: رواه مسلم )2631(.
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التي  الّصاحلِة  وباألعامِل  هلام،  األوالد  بدعاء  اآلباُء  فينتفع  مماِتام:  بعَد  وأما 
َيقوُم هبا الولُد الّصالُح.

قال l: »إَذا َماَت اْبُن آَدَم اْنَقَطَع َعَمُلُه إالهَّ ِمْن َثاَلٍث: َصَدَقٌة َجاِرَيٌة، َأْو ِعْلٌم 
ُيْنَتَفُع بِِه، َأْو َوَلٌد َصالٌِح يدعوا َلُه«)1(.

محِة، كام قاَل تعاىل: )ۆ  فالولُد الّصالُح يدعو ألبَويه بعَد موِتام باملَغفرِة والرَّ
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ( ]اإلرساء[.

أما الولُد الفاسُق الفاجُر؛ فرتاُه يلَعُن والَديه، وال يذكُرمها بخرٍي أبدًا، ال همَّ 
له إال أن َيِرَث املاَل بعَد أبَويه.

َفُيَقاُل:  َهَذا؟  َأنهَّى  َفَيُقوُل:  ِة  نهَّ اجْلَ يِف  َدَرَجُتُه  َفُع  َلُتْ ُجَل  الرهَّ »إِنهَّ   :l وقاَل 
بِاْستِْغَفاِر َوَلِدَك َلَك«)2(.

فها  َعاِء«)3(،  بِالدُّ  ِ اللهَّ ِعَباَد  َفَعَلْيُكْم  َيْنِزْل،  َلْ  َوِمهَّا  َنَزَل  ِمهَّا  َيْنَفُع  َعاَء  الدُّ »إِنهَّ   
ربَّه.  دعا  الولِد-  عىل  احلصوِل  أسباُب  عنه  انقطَعْت  أِن  -بعَد   q زكرّيا  هو 
فاستجاَب له، فاألموُر بيِد اهللِ تبارَك وتعاىل، ُيعطي من َيشاُء، وَيمنُع من َيشاُء، كام 
ې(،  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  )ۇ  تعاىل:  قاَل 

ى  ې  ې  )ې  الولِد،  من  وَحرَمه  البناِت،  اهلُل  أعطاُه  إنساٍن  من  فَكم 
)ائ  الَبناِت،  من  وَحرَمه  األوالَد،  اهلُل  أعطاُه  إنساٍن  من  وَكم  ]الشورى[،  ى( 

ۇئ  )وئ  والبناِت،  األوالَد  هذا  فُيعطي  ]الشورى:50[؛  ەئ(  ەئ  ائ 

ۇئ ۆئ( ]الشورى:50[ ال أوالَد وال بناٍت.
)1( صحيح: رواه مسلم ) 1631(.

)2( حسن: رواه ابن ماجه )3660(، وأمحد )509/2(، ]»السلسلة الصحيحة« )1598([
)3( حسن لغريه: رواه الرتمذي ) 3548(، وأمحد )234/5(، ]»السلسلة الصحيحة« ) 1634([. 
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ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  )ڀ  عبادِه  بأحواِل  ]الشورى:50[  ۈئ(  )ۈئ 

ٿ( ]امللك[، )ېئ ېئ( ]الشورى[ أن ُيعِطَي الذي أعطاُه البناِت أوالدًا، وُيعِطَي 
الذي أعطاُه األوالَد بناٍت.

وُيعطي الَعقيَم املحروَم من الولِد؛ فهو عىل كلِّ يشٍء قديٌر، ال مانَِع ملا أعطى، 
َه إىل اهللِ عزَّ وجلَّ  َق قلَبه باهللِ، وأن يتوجَّ وال ُمعِطَي ملا َمَنَع. فَيجُب عىل امُلسِلِم أن ُيَعلِّ

الذي بيِده كلُّ يشٍء.

ا املحروُم من الولِد! عليَك أن تأُخذ َ باألسباِب املَشوعِة:  فيا أيُّ

عاَء ينفُع. عاِء؛ فقد َعِلمَت وأيَقنَت أن الدُّ أواًل: عليَك بالدُّ

ُّ كله برتك االستغفار،  ه يف االستِغفاِر، والشَّ ثانيًا: عليَك بكثرِة االستغفار؛ فاخَلرُي كلُّ
ُه l أن ُيكثَِر من االستغفاِر، وأمَرنا بذلَك، وكاَن  واهلُل تبارَك وتعاىل أمَر نبيَّ
l يستغفُر يف اليوِم مئَة مّرًة؛ فهو َسبٌب جَللِب كلِّ خرٍي، قاَل تعاىل:  النَّبيُّ 

)ی ی ی ی جئ حئ مئٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ 

-بعَد  ُل  نتحصَّ به  ]ن��وح[؛  ٺ(  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
زِق احَلسِن. ِة الّصاحلِة والرِّ يَّ رِّ عاِء- عىل الذُّ الدُّ

م  محِن بأنَّ ثالثًا: عليَك باألعامِل الّصاحلِة، فاهلُل تبارَك وتعاىل َوَصَف عباَده عباَد الرَّ
ڭ  )ۓ  تعاىل:  فقاَل  الّصاحلِة،  واألعامِل  عاِء  بالدُّ َيقوموَن  كانوا 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ(إىل أن قاَل تعاىل: )ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ( ]الفرقان[.
، واستجاَب  الُم َدَعوا اهلَل عزَّ وجلَّ الُة والسَّ فهذا زكرّيا واألنبياُء عليِهُم الصَّ
هلم، ولذلَك قاَل تعاىل يف سورِة األنبياِء -بعد أن َذَكر لنا األنبياَء، وَذَكر لنا دعاَءهم، 
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ائ  ائ  ى  ى  ې  )ې  هلم-  اسَتجاَب  أنه  لنا   َ وبيَّ
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ( ]األنبياء[.

فإذا أردَت الولَد؛ فعليَك بطاعِة اهللِ وباالبتعاِد عن املعايص.

الِة يف  الصَّ حُتاِفُظ عىل  تدعوُه، وال  وأنَت  الولِد  من  َحرَمَك  اهلُل  كاَن  إن  أما 
با، وَتقُع يف املعايص، وال َتُغضُّ الَبَص، وتأكُل احلراَم، ثم  املَسجِد مجاعًة، وتأكُل الرِّ
! طعاُمَك حراٌم، ولباُسَك حراٌم، ورشاُبَك حراٌم، وتقوُل:  بعَد ذلَك تقوُل: يا ربِّ

! يا ربِّ

سوُل l يقوُل: »َفَأنهَّى ُيْسَتَجاُب لَِذلَِك؟«)1(. فالرَّ

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  )ۀ 

ۓ( ]الفرقان[.

)1( صحيح: رواه مسلم )1015(.
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 الدعاء ينفع
دعاُء أيوَب عليه السالم

عاُء َينفُع صاِحَبه؛ ولذلَك أمَرنا  عاُء هو الِعبادُة، الدُّ ا اإلخوُة عباَد اللِ! الدُّ أهيُّ
ٺ(،  ٺ  ٺ  ٺ  )ڀ  تعاىل:  فقاَل  عاِء  بالدُّ وتعاىل  تبارَك  اهلُل 
وقاَل تعاىل: )ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ( 

]البقرة:186[.

وقاَل تعاىل: )ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ( ]األعراف[.

َعاِء«)1(،  ِ بِالدُّ َعاَء َيْنَفُع ِمهَّا َنَزَل َوِمهَّا َلْ َيْنِزْل، َفَعَلْيُكْم ِعَباَد اللهَّ وقاَل l: »إِنهَّ الدُّ
َعاِء«)2(. وقال l: »اَل َيُردُّ اْلَقَضاَء إاِلهَّ  ِ ِمَن الدُّ ٌء َأْكَرَم َعَل اللهَّ وقال l: »َلْيَس َشْ

.)3( » َعاُء، َواَل َيِزيُد يِف اْلُعُمِر إاِلهَّ اْلِبُّ الدُّ

عاِء وباالنتفاِع  بوا لنا َمَثاًل أعظَم يف الدُّ الُم َضَ الُة والسَّ  واألنبياُء عليهم الصَّ
نا جلَّ وعال يف وَصِفهم: )ې ې ى ى  عاِء، ولذلَك قاَل ربُّ بالدُّ

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ( ]األنبياء[.

 وموعُدنا يف هذا اليوِم -إن شاَء اهلُل تعاىل- مَع نبيٍّ من أنبياِء اهللِ، َدعا وانتفَع 
 ،q ِة إبراهيَم يَّ بُدعائِه، أتدروَن من هو يا عباَد اهلل؟! هو أيوُب q، وهو من ُذرِّ

قاَل تعاىل: )چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ( ]األنعام[.

)1( حسن لغريه: رواه الرتمذي ) 3548(، أمحد )234/5(، ]»السلسلة الصحيحة« )154([. 
)2( حس�ن لغ�ريه: رواه الرتم�ذي ) 3370(، وأمح�د )362/2(، والبخ�اري ىف» األدب املف�رد« ) 712(، 

]»صحيح الرتغيب والرتهيب« ) 1629([.
)3( حسن لغريه: رواه الرتمذي )2139(، وأمحد )277/5(، »السلسلة الصحيحة« رقم )154([.
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ٻ  ٻ  )ٻ  تعاىل:  قاَل  بيَِّي،  النَّ إىل  أوحى  كام  إليه،  اهلُل  أوحى  َنبيٌّ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڤ( ]النساء[.
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  )ٺ  تعاىل:  قاَل   ، ُّ الضُّ ُه  مسَّ الذي  وهو 

ٹ ٹ ٹ ڤ( ]األنبياء[.

َة َسَنًة«)1(. وَب َنبِيهَّ اللِ َلبَِث بِِه َباَلُؤُه َثَمِن َعْشَ ويقوُل l: »إِنهَّ َأيُّ

رِب عىل املَرِض والَبالِء، قال َتعاىل يف  َمَثاًل أعظَم يف الصَّ َب لنا  هو الذي َضَ
ناِء عليه: )ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( ]ص[.  الثَّ

عاَء َينَفُع  عاَء من أيوَب q، ولَنعَلَم أن الدُّ َم الدُّ  تعاَلوا بنا يا عباَد اهلل! لنتَعلَّ
عاَء. مما َنَزَل ومما مل َينِزل ولَتعَلموا أنَّ اهلَل َيستجيُب الدُّ

 قال علامُء التَّفسرِي والّتاريِخ وغرُيُهم: كاَن أيوُب q كثرَي املاِل، وكاَن له 
أوالٌد وأهلوَن كثرٌي؛ فُسِلَب منه ذلَك مجيُعه، وابُتل يف جسِده باملَرِض، ومل يبَق منه 
ه صابٌِر  كلِّ ذلَك  اهلَل عزَّ وجلَّ هبام، وهو يف  يذكُر  قلبِه ولسانِه؛  عضٌو سليٌم سوى 
حتى  َمرُضه،  طاَل  ومسائِه؛  وصباِحه  وناِره،  ليلِه  يف  وجلَّ  عزَّ  هللِ  ذاكٌر  حُمتِسٌب، 
َينو عليه  أحٌد  َيبَق  الّناُس، ومل  األنيُس، وانقَطَع عنه  منه  اجلليُس، وأوَحَش  عاَفه 

ِسوى زوجتِه.

َقاَل:  َبالًء؟  َأَشدُّ  النَّاِس  َأيُّ   :l النَّبيُّ  ُسئَِل  وقد  ال؟  كيَف  شديٌد..  بالٌء 
ُصْلًبا،  ِديُنُه  َكاَن  َفإِْن  ِدينِِه،  َحَسِب  َعَل  اْلَعْبُد  فُيْبَتَل  َفاأَلْمَثُل،  اأَلْمَثُل  ُثمهَّ  »اأَلْنبَِياُء، 
ُح اْلَباَلُء بِاْلَعْبِد، َحتهَّى  ٌة، اْبُتِلَ َعَل َحَسِب ِدينِِه، َفَم َيْبَ اْشَتدهَّ َباَلُؤُه، َوإِْن َكاَن يِف ِدينِِه ِرقهَّ

)1( صحيح: رواه ابن حبان يف »صحيحه« )2898(، وأبو يعىل )3617(، ]»السلسلة الصحيحة« )17([.
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َكُه َيْمِش َعَل اأَلْرِض، َما َعَلْيِه ِمْن َخِطيَئٍة«)1(. َيْتُ

»إِنهَّ   :l قاَل  كام   ،q بأيوَب  وطاَل  يوٍم،  بعَد  َيومًا  يزداُد  املرُض  فكاَن 
َة َسَنًة«)2(. وَب َنبِيهَّ اللِ َلبَِث بِِه َباَلُؤُه َثَمِن َعْشَ َأيُّ

فامذا َفَعَل؟ هل َشكى ربَّه للّناس؟ هل َشكى من َيرَحُم إىل من ال َيرَحُم؟ هل 
عاِء إىل  ه بالدُّ اِفَي؟ ال؛ إنام َتوجَّ حرِة، والَكَهنِة والَعرَّ ابَِي، وإىل السَّ َهروَل إىل احلجَّ
َّ إال اهلُل، وأنه ال جُيِيُب امُلضَطرَّ إال  اهللِ ربِّ العاملَِي؛ ألنه َيعَلُم أنه ال َيكِشُف الضُّ
)وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ( ]األنعام:17[، وقاَل  اهلُل، قاَل تعاىل: 

تعاىل: )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( ]النمل:62[.

عاِء،  َه إىل اهللِ بالدُّ عاَء َينفُع مما َنَزَل ومما مل َينِزل؛ فَتوجَّ  وأيوُب q َيعَلُم أن الدُّ
يطاُن  ني الشَّ ! َمسَّ ، وأنَت أرحُم الّرامِحَي، وقال: يا ربِّ ُّ نِي الضُّ ! َمسَّ وقاَل: يا ربِّ

بُِنصٍب وعذاٍب.

أمَرضَتني، ولكنَّه   ! يا ربِّ يُقل:  مل   ، عزَّ وجلَّ اهللِ  مَع  أكرُب! دعاٌء وأدٌب  اهلُل 
! هذه حال فإن كاَن ُيرضيَك، فال شكَّ  َيعِرُض حاَله عىل اهللِ وكأنَّه يقوُل: يا ربِّ

أنه ُيرِضيني.

وإن كاَن عفُوَك وكرُمَك ورمحُتَك َتقيض أن َترمَحني وُتزيَل ما يب من ُبؤٍس وأملٍ 
َة إال بَك. ُه راِجٌع إليَك وال حوَل وال قوَّ فاألمُر كلُّ

عاَء،  الدُّ منه  َم  لَنتعلَّ كتابِه؛  يف   q أيوَب  دعاَء  لنا  َل  َسجَّ وَجلَّ  عزَّ  واهلُل 
ڤ(  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  )ٺ  تعاىل:  قاَل 
)1( حس�ن صحي�ح: رواه الرتم�ذي )2398(، والنس�ائي )7481(، واب�ن ماج�ه )4023(، ]»السلس�لة 

الصحيحة« )143([.
)2( صحيح: رواه ابن حبان يف »صحيحه« )2898(، وأبو يعىل يف »مسنده« )3617(، ]»السلسلة الصحيحة« 

.])17(
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]األنبياء[، وقاَل تعاىل: )ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب 

يب( ]ص[.
عاِء؟  فهل انتَفَع أيوُب q بالدُّ

ه. وَوَهَب له أهَله وِمثَلهم َمَعهم،  نعم، انتفَع بُدعائِه وذلَك بأن َكَشَف عنه ُضَّ
وأغناُه من َفضلِه وَجَعَل له خَمَرجًا من َيمينِه حتى ال َيَنَث.

ڦ  ڤ  ڤ  )ڤ  تعاىل:  قاَل  ذلَك،  عن  كتابِه  يف  نا  ربُّ أخرَبنا  وقد 
چ(  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ٻ  ٻ  ٻ  مثٱ  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  )جت  تعاىل:  وقاَل  ]األنبياء[، 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( ]ص[.

اهلَل  وأن  عاِء،  بالدُّ انتفَع   q أيوَب  أن  تِه  ُسنَّ يف   l رسوُلنا  لنا   َ بيَّ وقد 
استجاَب دعاَءه: 

فرفضه  سنًة،  عشَة  ثمِن  بالئه  يف  لبث   l الل  نبيهَّ  أيوَب  »إن   :l يقوُل 
اَجتِِه، َفإَِذا َقَض َحاَجَتُه َأْمَسَكِت  ُرُج ِلَ القريُب والبعيُد«.. إىل أن قال l: »َوَكاَن َيْ
وَب يِف َمَكانِِه  اْمَرَأُتُه بَِيِدِه َحتهَّى َيْبُلَغ، َفَلمهَّ َكاَن َذاَت َيْوٍم َأْبَطَأ َعَلْيَها َفَأْوَحى الُل إَِل َأيُّ
ْتُه  َفَتَلقهَّ َفاْسَتْبَطَأْتُه  مث(  جث  يت  ىت  )مت  اضب-  -أي:  حت(  )جت 

َوَأْقَبَل َعَلْيَها َقْد َأْذَهَب الُل َما بِِه ِمَن اْلَباَلِء، َوُهَو َأْحَسُن َما َكاَن، َفَلمهَّ َرَأْتُه َقاَلْت: َأْي 
ِ َعَل َذلَِك َما َرَأْيُت َرُجاًل َأْشَبَه بِِه  َباَرَك الُل ِفيَك َهْل َرَأْيَت َنبِيهَّ اللِ َهَذا اْلُْبَتَل؟ َواللهَّ

ِمْنَك إِْذ َكاَن َصِحيًحا، َقاَل: َفإيِنِّ َأَنا ُهَو«)1(.

ِعرِي،  لِلشهَّ وَأْنَدٌر  لِْلَقْمِح  َأْنَدٌر  بيدران-  َأْنَدَراِن -أي:  َلُه  »َوَكاَن   :l ويقوُل 

)1( صحيح: رواه ابن حبان يف »صحيحه« )2898(، وأبو يعىل )3617(، ]»السلسلة الصحيحة« )17([. 
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َهَب َحتهَّى  ، َفَلمهَّ َكاَنْت إِحداها َعَل َأْنَدِر اْلَقْمِح َأْفَرَغْت ِفيِه الذهَّ َفَبَعَث الُل َسَحاَبَتْيِ
ِعرِي اْلَوِرَق- أي: الفضة- َحتهَّى َفاَض«)1(. َفاَض َوَأْفَرَغِت اأُلْخَرى يِف َأْنَدِر الشهَّ

وُب َيْغَتِسُل ُعْرَياًنا َخرهَّ َعَلْيِه ِرْجُل َجَراٍد ِمْن َذَهٍب، َفَجَعَل  وقاَل l: »َبْيَنَم َأيُّ
! َوَلِكْن  وُب! َأَلْ َأُكْن َأْغَنْيُتَك َعمهَّ َتَرى؟ َقاَل َبَل َيا َربِّ ُه َيا َأيُّ ثِي يِف َثْوبِِه، َفَناَداُه َربُّ َيْ

اَل ِغَنى ِل َعْن َبَرَكتَِك«)2(.
مريٌض  أّنَك  وأخربوَك  عالِجَك،  من  األطباُء  َيئَِس  الذي  الَريُض!  ا  أهيُّ فيا 
يا   ! ! يا ربِّ امِء، وُقل: يا ربِّ يَديَك إىل السَّ بَمرٍض شديٍد ال ِشفاَء منه أبدًا! ارَفع 
َّ إال اهلُل، وال جُييُب امُلضَطرَّ إال اهلُل، وال َيشفي املَرىض إال  ! فإنه ال َيكِشُف الضُّ ربِّ

عاِء. اهلُل؛ فهذا أيوُب q َدعا وانتَفَع بالدُّ
هوا إىل اهللِ  وقد َسِمعنا عن كثرٍي من املَرىض َيئَِس األطباُء من عالِجهم، فتوجَّ
َعاَء َيْنَفُع ِمهَّا َنَزَل  سوُل l َيقوُل: »إِنهَّ الدُّ عاِء، فاسَتجاَب اهلُل هلم وَشفاهم، والرَّ بالدُّ

َعاِء«)3(  ِ بِالدُّ َوِمهَّا َلْ َيْنِزْل، َفَعَلْيُكْم ِعَباَد اللهَّ
عاِء، وال جَتَزع، وال َتفَزع، وال  ا الريُض! اصرِب عىل املرِض، وعليَك بالدُّ أهيُّ
إىل من ال  حيَم  الرَّ َتشكو  فإنام  إىل عباِده؛  اهلَل  إذا شَكوَت  فإنََّك  الّناِس؛  إىل  َتشَتِك 

َيرَحم، واصرِب؛ فإنَّ اهلَل عزَّ وجلَّ قاَل عن أيوَب q: )ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ(.

نوَب، قال l: »َما ُيِصيُب  ُر اخَلطايا والذُّ واصرِب عىل املَرِض؛ فإن املَرَض يكفِّ
ْوَكِة  ، َواَل َحَزٍن، َواَل َأًذى، َواَل َغمٍّ َحتهَّى الشهَّ اْلُْسِلَم ِمْن َنَصٍب، َواَل َوَصٍب، َواَل َهمٍّ

ا ِمْن َخَطاَياُه«)4(. َر الُل ِبَ ُيَشاُكَها إاِلهَّ َكفهَّ

)1( صحيح: رواه ابن حبان يف »صحيحه« )2898(، وأبو يعىل )3617(، ]»السلسلة الصحيحة« )17([.
)2( صحيح: صحيح البخاري )3391(.

)3( حسن لغريه: رواه الرتمذي )2139(، وأمحد )277/5(، ]»السلسلة الصحيحة« )154([. 
)4( متفق عليه: رواه البخاري )5641(، ومسلم ) 2573(واللفظ للبخاري.
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ويقوُل l: »َما َيَزاُل الَباَلُء باُلؤِمِن َواُلْؤِمَنِة يف نفِسِه وَوَلِدِه َوَمالِِه َحتهَّى َيْلَقى 
الل َتَعاَل َوَما َعَليِه َخِطيَئٌة«)1(.

لَرجٍل   n عّباٍس  ابُن  قاَل  َرجاِت،  ِالدَّ وَرفع  ِة،  اجلنَّ لُدخوِل  سبٌب  وهو 
َأَتِت  ْوَداُء،  السَّ امْلَْرَأُة  َهِذِه  َقاَل:  َبىَل،  ُقْلُت:  ِة؟  نَّ اجْلَ َأْهِل  ِمْن  اْمَرَأًة  ُأِريَك  َأاَل  عنَده: 
ِت  »إِْن ِشْئِت َصَبْ َقاَل:  َفاْدُع اهلَل ِل.  ُف،  َأَتَكشَّ َوإيِنِّ  ُع،  إيِنِّ ُأرْصَ َقاَلْت:   l بِيَّ  النَّ
ُف  . َقاَلْت: َفإيِنِّ َأَتَكشَّ ُة، َوإِْن ِشْئِت َدَعْوُت الَل َأْن ُيَعاِفَيِك«، َقاَلْت: َأْصرِبُ نهَّ َوَلِك اجْلَ

َف، َفَدَعا هَلَا )2(. َفاْدُع اهلَل َأْن اَل َأَتَكشَّ

َحرِة وامُلشعِوذيَن، بل َعِلَمت أنا   لقد َصرَبت هذه املرأُة، ومل َتذَهب إىل السَّ
ِة. إذا َصرَبت عىل امَلرِض؛ فَمصرُيها إىل اجَلنَّ

ُجَل لَِيُكوُن َلُه ِعْنَد اللِ اْلَْنِزَلُة، َفَم َيْبُلُغَها بَِعَمٍل َفَم َيَزاُل الُل  وقال l: »إِنهَّ الرهَّ
اَها«)3(. َغُه إِيهَّ َيْبَتِليِه بَِم َيْكَرُه، َحتهَّى ُيَبلِّ

! فإن كنَت صاحلًا؛ فاعَلم أن  يا ربِّ املَرِض، وقل:  ا الريض! اصرِب عىل  أهيُّ
َأَحبهَّ  إَِذا  الَل  َوإِنهَّ  اْلَباَلِء  َمَع ِعَظمِ  َزاِء  اجْلَ ِعَظَم  »إِنهَّ   :l ِة، قاَل  املَحبَّ املََرَض دليُل 

ْخُط«)4(. َضا َوَمْن َسِخَط َفَلُه السُّ َقْوًما اْبَتاَلُهْم َفَمْن َرِضَ َفَلُه الرِّ

ْنَيا، َوإَِذا  َل َلُه اْلُعُقوَبَة يِف الدُّ ا َعجهَّ وقاَل l: »إِنهَّ الَل َتَعاَل إَِذا َأَراَد بَِعْبٍد َخرْيً
ا َأْمَسَك َعَلْيِه ذنوَبُه َحتهَّى ُيَواِفَيُه َيْوَم اْلِقَياَمِة«)5(. َأَراَد بَِعْبٍد َشًّ

)1( حسن صحيح: رواه الرتمذي )2399(، واحلاكم )7879(، ]»السلسلة الصحيحة« )2280([.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )5652(، ومسلم )2576(.

)3( حس�ن صحي�ح: رواه أبو يعىل يف »مس�نده« )6095(، واب�ن حبان يف »صحيحه« )2908(، ]»السلس�لة 
الصحيحة« )1599([.

)4( حسن: رواه الرتمذي )2396(، وابن ماجه )4031(، ]»السلسلة الصحيحة« )146([.
)5( صحيح: رواه الرتمذي )2396(، وأمحد )87/4(، ]»السلسلة الصحيحة« ) 1220(
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ا ُيِصْب ِمْنُه«)1(. وقاَل l: »َمْن ُيِرِد الُل بِِه َخرْيً

َعاِء« )2(. ِ بِالدُّ َعاَء َيْنَفُع ِمهَّا َنَزَل َوِمهَّا َلْ َيْنِزْل، َفَعَلْيُكْم ِعَباَد اللهَّ فيا عباَد الل! »إِنهَّ الدُّ

عاِء، فَشفاُه اهلُل من َمرِضه، وأغناُه اهلُل من   فهذا أيوُب q َدعا وانتفَع بالدُّ
َفضِله، وَوَهَب له أهَله ومثَلهم مَعهم رمحًة منه.

ِة للعالِج من املرِض الذي  عيَّ فالواجُب عىل املَريِض أن يأُخَذ باألسباِب الشَّ
ِة للِعالِج،  عيَّ ! فقد أمَرنا النَّبيُّ l باأَلخِذ باألسباِب الشَّ َنَزَل به، ويقوُل: يا ربِّ
فقاَل l: »تَداَوْوا َفإِنهَّ الَل َعزهَّ َوَجلهَّ َلْ َيَضْع َداًء إاِلهَّ َوَضَع َلُه َدَواًء، َغرْيَ َداٍء َواِحٍد: 

اْلََرُم«)3(.

.)4(» ِ َعزهَّ َوَجلهَّ اِء؛ َبَرَأ بِإِْذِن اللهَّ وقاَل l: »لُِكلِّ َداٍء َدَواٌء، َفإَِذا ُأِصيَب َدَواُء الدهَّ

وقاَل l: »إِنهَّ الَل َلْ ُيْنِزْل َداًء إاِلهَّ َأْنَزَل َلُه َدَواًء، َعِلَمُه َمْن َعِلَمُه، َوَجِهَلُه َمْن 
َجِهَلُه«)5(.

فإن  كاخلمر  باحَلراِم،  والتداوَي  وإّياكُم  َمشوٌع،  هو  بام  اهللِ!  عباَد  فَتداَووا 
اِفَي؛ فإن ذلَك كفٌر  ابَِي، والَكَهنة والَعرَّ َحرِة واحلجَّ هاَب إىل السَّ ذلَك حراٌم، أو الذَّ

من أكرِب الذنوِب.

َعْل ِشَفاَءُكْم يِف َحَراٍم«)6(. فقد قاَل l: »إِنهَّ الَل َلْ َيْ

)1( صحيح: رواه البخاري )5645(.
)2( حسن لغريه: رواه الرتمذي ) 3548(، وأمحد )234/5(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1634([. 

)3( صحي�ح: رواه أب�و داود ) 3588(، والرتمذي )2038(، والنس�ائي )7553(، وابن ماجه )3436(، ]» 
غاية املرام« ) 292([.

)4( صحيح: رواه مسلم )2204(.
)5( صحيح: رواه أمحد ) 413/1(، واحلاكم يف »املستدرك« )8220(، ]»السلسلة الصحيحة« )1650([.

)6( حس�ن لغ�ريه: رواه اب�ن حب�ان )1391( وأب�و يع�ىل )6966(، ]»صحي�ح م�وارد الظم�آن« )1172، 
.])1397
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بِيِث)1(. َواِء اخْلَ ِ l َعِن الدَّ ويقوُل أبو هريرَة l: َنَى َرُسوُل اهللَّ

ْمِر؛ َفَنَهى عنها َأْو َكِرَه َأْن َيْصَنَعَها، َفَقاَل السائُِل: إِنَّاَم  بِيُّ l َعِن اخْلَ َوُسئَِل النَّ
ُه َداٌء«)2(. ُه َلْيَس بَِدَواٍء َوَلِكنهَّ َواِء، َفَقاَل: »إِنهَّ َأْصَنُعَها لِلدَّ

ُأْنِزَل َعَل  بَِم  َكَفَر  َفَقْد  َيُقوُل  بَِم  َقُه  َكاِهًنا َفَصدهَّ َأْو  اًفا  َأَتى َعرهَّ »َمْن   :l وقاَل 
ٍد«)3(. مهَّ ُمَ

ِة للِعالِج، ولَيدُع  عيَّ َنَزَل به املرُض فليأُخذ باألسباِب الشَّ فيا عباَد اللِ! من 
َمِة  املَحرَّ َيتداوى بالَوسائِل  اهلَل؛ فالّشايف هو اهلُل، ولَيصرِبْ عىل املَرِض، ولَيحَذْر أن 
فاِء- فقد ازَددَت من اهللِ ُبعدًا، وعَصيَت ربََّك تبارَك  -وإن َظَهَر لَك يشٌء من الشِّ

َم علينا. فاَء فيام َحرَّ وتعاىل. واعَلم أن اهلَل مل جَيَعِل الشِّ

اللهمَّ اشِفنا واشِف َمرضانا ومرىض املسِلمَي!

)1( صحيح: رواه أبو داود )3872(، والرتمذي )2045(، وابن ماجه )3459(، وأمحد )8034(، ]»صحيح 
اجلامع« )6878([.

)2( صحيح: رواه مسلم )1984(.
الصحيح�ة«  ]»السلس�لة  والب�زار يف »مس�نده« )3578(،  اب�ن ماج�ه )639(،  رواه  لغ�ريه:  صحي�ح   )3(

.])3387(
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 الدعاء ينفع
دعاُء يوسَف عليِه السالُم

عاُء َينفُع صاِحَبه؛ ولذلَك أمَرنا اهلُل  عاُء هو الِعبادُة، الدُّ ا اإلخوُة عباَد اللِ! الدُّ أهيُّ
عاِء فقاَل تعاىل: )ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( ]غافر:60[. تبارَك وتعاىل بالدُّ

وقاَل تعاىل: )ڭ ڭ ڭ ۇ( ]النساء:32[.

َعاِء«)1(،  ِ بِالدُّ َعاَء َيْنَفُع ِمهَّا َنَزَل َوِمهَّا َلْ َيْنِزْل، َفَعَلْيُكْم ِعَباَد اللهَّ وقاَل l: »إِنهَّ الدُّ
َعاِء«)2(. وقال l: »اَل َيُردُّ اْلَقَضاَء إاِلهَّ  ِ ِمَن الدُّ ٌء َأْكَرَم َعَل اللهَّ وقال l: »َلْيَس َشْ

 .)3(» َعاُء، َواَل َيِزيُد يِف اْلُعُمِر إاِلهَّ اْلِبُّ الدُّ

عاِء واالنتفاِع  بوا لنا َمَثاًل أعظَم يف الدُّ الُم َضَ الُة والسَّ واألنبياُء عليهُم الصَّ
)ې ې ى ى  َوصِفهم:  نا جلَّ وعال يف  ربُّ قاَل  ولذلَك  عاِء  بالدُّ

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ( ]األنبياء[.

َوموعُدنا يف هذه اخُلطبِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- مَع نبيٍّ من أنبياِء اهللِ، دعا وانتفَع 
.q بُدعائِه، أتدروَن من هو يا عباَد اهللِ؟! هو يوسُف

: الكريُم ابُن الكريِم ابِن الكريِم ابِن  إنه النَّبيُّ ابُن النَّبيِّ ابِن النَّبيِّ ابِن النَّبيِّ
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  )ې  ألبيه:  قاَل  الذي  الكريِم، 

ۇئ ۇئ( ]يوسف[، وألقاُه إخوُته يف غيابِة اجُلبِّ ليَتخلَّصوا منه.
جَن َمظلومًا، وَدعا -فيه- إىل َعقيدِة التَّوحيِد ثم أخَرَجه  هو الذي َدَخَل السِّ

)1( حسن لغريه: رواه الرتمذي ) 3548(، وأمحد )234/5(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1634([. 
)2( حسن: رواه الرتمذي ) 3370(، وابن ماجه ) 3229(، وأمحد )362/2(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« 

.])1629 (
)3( حسن: رواه الرتمذي )2139(، ]»السلسلة الصحيحة« رقم )154([.
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ُأ منها حيُث يشاُء. َنه يف األرِض، َيتبوَّ جِن، ومكَّ اهلُل من السِّ

ڭ  )ے ۓ ۓ ڭ  فقاَل هلم:  املَقدرِة،  عنَد  إخوتِه  عفا عن  الذي  هو 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( ]يوسف[.

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  )ٴۇ  هلم:  ق��اَل  ال��ذي 
ې ې ى ى( ]يوسف[، ثم قاَل إلخوتِه وألبَويه: )ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ( ]يوسف[.

ه-:  وأعزَّ يشٍء  كلِّ  من  اهلُل  َنه  مكَّ أن  -بعد  ُملِكه  يف  وهو  قاَل  الذي  هو 

 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  )ۋ 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ( ]يوسف[.

عاَء  الدُّ q، ولَنعَلَم أن  ُيوسَف  عاَء من  الدُّ َم  لَنَتَعلَّ يا عباَد اهلل!  بنا   تعاَلوا 
عاَء ممن َدعاه. َينفُع مما َنَزَل ومما مل َينِزل، ولَتعَلموا أن اهلَل َيستجيُب الدُّ

إخوَة اإلسالِم! َتربَّى يوسُف q يف بيِت امرأِة الَعزيِز؛ قاَل تعاىل: )ۓ 
ۋ(  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

]يوسف:21[.

ه آتاُه اهلُل حكاًم وعلاًم، ثمَّ ابُتِلَ  ْسِن)1(، فلام بلَغ أُشدَّ وكان َقْد ُأْعِطَى َشْطَر احْلُ
الفاِحَشِة  إىل  تدعوُه  َجَعَلها  مما  قلَبها،  مأَل  شديدًا  ُحّبًا  تُه  أحبَّ التي  الَعزيِز،  بامرأِة 

-عياذًا باهلل-.

تعاىل:  قاَل  املوِقَف..  َيُقصُّ علينا هذا  ربِّنا وهو  إىل كالِم  لَنستِمَع  بنا  وتعاَلوا 
ٻ  ٻ  ٻ  یٱ  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  )ۈئ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

)1( صحيح: رواه مسلم )162(.
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ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ېئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  متٱ  خت  حت 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( ]يوسف[.
ُه اهلل. إّنه ابتالٌء ال َيصرِبُ عليه إال من َصربَّ

إىل  َيدعوَنه  ُده، ونسوٌة  ُتدِّ امرأٌة  بيوسَف من كلِّ جانٍب:  حُتيُط  فتنٌة عظيمٌة 
نى! فاحشِة الزِّ

جُل إىل املرأِة،  كلُّ ذلَك ويوسُف q بٌش، ومن طبيعِة الَبِش أن يميَل الرَّ
عاِم! كام َيميُل الَعطشاُن إىل املاِء، واجلائُع إىل الطَّ

باِب أقوى. هوُة عنَد الشَّ باِب، والشَّ هذا مَع كونِه يف سنِّ الشَّ

ه. وقد كاَن عَزبًا، وال زوجَة له ُتعفُّ

َوكاَن يف بلِد ُغربٍة، والَغريُب َيفَعُل يف بلِد الُغربِة ما ال َيفعُله يف بلِده بَي أهلِه 
ومعارفِه.
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قِت األبواَب،  واملرأُة التي ُتراوُده ذاُت َمنصٍب ومجاٍل، وهي التي راودتُه وغلَّ
وهو يف داِرها، وحَتَت ُسلطاِنا، وهو مَملوٌك هلا.

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  )ڇ  وقاَلت:  َيفَعل،  مل  إذا  غاِر  والصَّ جِن  بالسِّ هّدَدته  ثم 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ(.

ولكن؛ ماذا َفَعَل يوسُف q؛ وهو َيعيُش يف هذا اجلوِّ املَشحوِن بِفتنِة النِّساِء؟ 
إىل أيَن يلتجُئ؟ وبَمن َيتمي؟

)ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  فقاَل:  عاء  بالدُّ اهللِ  إىل  التجَأ  لقد 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( ]يوسف[.

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  )ڱ  تعاىل:  قاَل  بُدعائِه؛  اهلُل  فنفَعُه 
ۀ ہ ہ( ]يوسف[.

نى،  جُن- عىل فاِحشِة الزِّ جَن -وما أدراَك ما السِّ لقد اختاَر يوسُف q السِّ
وَدَخَله َمظلومًا َبريئًا. 

 وهاهنا أربعُة أطراٍف يف هذا املَوقِف يشهدون برباءة يوسف: 
ُئ نفَسه، قاَل تعاىل عىل لسانِه)ڱ  رُف األوُل: ُيوسُف q، وهو ُيرَبِّ فالطهَّ

ں ں ڻ( وقاَل تعاىل: )ڱژ ژ ڑ ڑ ک ک ک(.

وأما الّطرُف الّثاين: فهي امرأُة العزيِز، التي اعرَتَفت برباءِة يوسَف q؛ قاَل 
ېئ  )ۈئ  تعاىل:  وقاَل  چ(،  چ  چ  چ  )ڃ  لساِنا:  عىل  تعاىل 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ( ]يوسف[.
عىل  تعاىل  قاَل  q؛  يوسَف  َأ  َبرَّ الذي  العزيُز؛  فهو  الثالث:  الّطرُف  وأما 

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  )ې  لسانِه: 
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ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ( ]يوسف[.

قاَل   ،q يوسَف  برَباءِة  َشِهدوا  الذين  هوُد  الشُّ فهم  الّرابُع:  الّطرف  وأما 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  )ڻ  تعاىل: 

ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( ]يوسف[.

َ اهلُل أّن قميَصه ُقدَّ من ُدبٍر. وقد بيَّ

فقاَل  َشهيدًا-،  باهللِ  -وكفى   q يوسَف  برَباءِة  وجلَّ  عزَّ  اهلُل  َشِهَد  وقد 
تعاىل: )ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( 

]يوسف[.

ت به، ُيريُد فاِحشَة  فمن َظنَّ واعَتقَد أن ُيوسَف q همَّ بامرأِة الَعزيِز كام مهَّ
نى! فقد أخطَأ يف تأويِل كتاِب اهللِ؛ فقد أقرَّ إبليُس برباءِة يوسَف q وأمثالِه  الزِّ

مح  جح  )مج  يطاِن:  الشَّ لساِن  عىل  تعاىل  قاَل  املخَلِصَي،  اهللِ  عباِد  من 
ُيمِكُنه  ال  بأنه  إبليُس  فأقرَّ  ]ص[،  مس(  خس  حس  جس  حخمخ  جخ 
نا بذلَك،  َح ربُّ إغواء املخلصي، وال شكَّ أن يوسَف q من املخَلِصَي، كام رَصَّ

فقاَل عن يوسَف: )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( ]يوسف[.

دٍة- تدلُّ عىل براءِة يوسَف  فهذه أدّلٌة رَصيٌة من كتاِب ربِّنا -من أطراٍف ُمَتعدِّ
مما ُرِمَي به.

ڃ(  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  )ڤ  قولِه:  معنى  ما  ولكن   
]يوسف:24[؟ 

به؛ فاجلواُب عىل  ت  مَهَّ اهَلمِّ كام  q بريٌء من  ُيوسَف  أن  َلنا  َتبيَّ  ما  بعَد 
ؤاِل من َوجَهِي:  ذلَك السُّ
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ت به همَّ عزٍم وَتصميٍم، ُتريُد منه أن َيزيَن هبا. الوجه األول: أنا مَهَّ

مُّ ويأيت بخاِطِره املاُء البارُد يف  وهمَّ هو هبا همَّ اخلاطِر؛ ومثاُله تامًا كالذي َيُ
ِب؛ ألنه صائٌِم هللِ تبارَك وتعاىل. وهذا  ُر أبدًا يف الشُّ يوِم صياِم َرمضاَن، لكن ال ُيَفكِّ

اهلمُّ همُّ طبيعٍة يف اإلنساِن، ال َمعصيَة فيه وال مؤاخذَة عليه.

الوجُه الثاين: قالوا: إنه مل َيَقع من يوسَف q همٌّ أصاًل؛ ألن الكالَم فيه تقديٌم 
وَتأخرٌي، وتقديره )ولقد هم هبا لوال أن رأى برهان ربه(؛ ومعناُه: لوال أن 
َيَقع منه َهمٌّ أصاًل؛ ألن ُبرهاَن ربِّه عنَده  رأى برهاَن ربِّه هَلمَّ هبا؛ أي: أنه مل 

قبَل أن ُتراِوَده املرأُة.

هو  هذا  ىئ(  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  )ۈئ   : وجلَّ عزَّ  اهلُل  قاَل  ولذلَك 
الربهاُن، )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ( فعنَده الرُبهاُن قبل أن ُتراِوَده، فلم 

؛ واألدلُة قد بيََّنت لنا أنه َهَرَب من الفاِحشِة وهي التي حَلَِقته. َيَقْع منه َهمٌّ
النِّساِء؛  q َدعا وهو يف هذا اجلوِّ امَلشحوِن بفتنِة  عباَد اللِ! هاهو يوسُف 

فاسَتجاَب اهلُل له: )ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ(. 
النِّساِء،  ِفتنِة  من  َيَفَظنا  أن  دائاًم  وتعاىل  تبارَك  اهلَل  َندعَو  أن  عَلينا  فالواجُب 
مِن الَعجيِب؛ َيقوُل l: »َما َتَرْكُت َبْعِدي  ٍة يف هذا الزَّ فاملرأُة فتنٌة عظيمٌة؛ وبخاصَّ

َجاِل ِمَن النَِّساِء«)1(. ِفْتَنًة َأَضهَّ َعَل الرِّ
ائِيَل َكاَنْت يِف  َل ِفْتَنِة َبنِي إِْسَ ُقوا النَِّساَء؛ َفإِنهَّ َأوهَّ ْنَيا َواتهَّ ُقوا الدُّ ويقوُل l: »اتهَّ

النَِّساِء«)2(.
)ڻ ڻ  للّناِس، كام قاَل تعاىل:  َنْت  ُزيِّ التي  ينِة  الزِّ ا من  فاملرأُة فتنٌة ألنَّ

ڻ ڻ ۀ ۀ( ]آل عمران:14[. 
)1( متفق عليه: رواه البخاري )5096(، ومسلم )2740(.

)2( صحيح: رواه مسلم )2742(.
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َنها يف َأعُيِ  يطاُن، أي: َزيَّ ا إذا َخَرَجت من َبيتِها اسَتَشفها الشَّ املرأُة فتنٌة؛ ألنَّ
جاِل؛ قاَل اهلُل تعاىل: )ڃ ڃ ڃ(. الرِّ

ْيَطاُن«)1(. َفَها الشهَّ َوقاَل l: »اْلَْرَأُة َعْوَرٌة؛ َفإَِذا َخَرَجِت اْسَتْشَ

ُتقبُِل يف صورِة َشيطاٍن، وُتدبُِر يف صورِة َشيطاٍن، يقوُل l: »إِنهَّ اْلَْرَأَة ُتْقبُِل 
يِف ُصوَرِة َشْيَطاٍن، َوُتْدبُِر يِف ُصوَرِة َشْيَطاٍن«)2(.

تعاىل عىل  اهلُل  َم  َحرَّ َعجيٌب وَغريٌب وقد  ماِن  الزَّ باملرأِة يف هذا  االفتتاَن  إنَّ   
جاِل األجانِب، فقاَل تعاىل: )ڤ ڤ  َمت مع الرِّ َق َصوَتا إذا تكلَّ املرأِة أن ُتَرقِّ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( ]األحزاب:32[.
َم عىل املرأة -كذلك- أن تتزين للرجال األجانب، وأن تتربج أمامهم  وَحرَّ

فقال تعاىل: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ ہ ہ( ]النور:31[، وقال: )ڃ چ چ چ 

چ( ]األحزاب:33[.
ِج؟ ما هذا  فوِر والتَّربُّ أّمَة اإلسالِم! ما الذي َنراُه يف شوارِع املسلِمَي من السُّ

مُة؟ باُس الفاضُح؟ ما هذه األلبسُة امُلَحجِّ اللِّ

الِة؛ فام باُلنا  َر وخَتُرَج إىل املَسجِد للصَّ َم اإلسالُم عىل املرأِة أن َتتَعطَّ َنَعم، َحرَّ
هِو  باَس الفاضَح، وَخَرَجت إىل الّشارِع، وإىل أماكِن اللَّ َرت َولبَِست هذا اللِّ إذا َتعطَّ
ْت َعَل َقْوٍم لَِيِجُدوا ِرَيَها؛  َم اْمَرَأٍة اْسَتْعَطَرْت، َفَمرهَّ ِعِب؟! والنَّبيُّ l َيقوُل: »َأيُّ واللَّ
جاِل، حتى ال َتفتَِن  َم اهلُل تعاىل عىل املرأِة أن خَتَتِلَط بالرِّ َفِهَي َزانَِيٌة«)3(. وكذلَك َحرَّ

)1( صحيح: رواه الرتمذي )1173(، وابن حبان ) 5598(، ]»السلسلة الصحيحة« )2688([.
)2( صحيح: رواه مسلم )1403(.

)3( حسن: رواه أبوداود ) 4173(، والرتمذي )2786(، والنسائي ) 5126(، وأمحد )413/4(، ]»صحيح 
الرتغيب والرتهيب« )2019([.
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جاَل، قاَل تعاىل: )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې( ]األحزاب:53[. الرِّ

ُخوَل َعَل النَِّساِء، َفَقاَل َرُجٌل ِمَن اأَلْنَصاِر: َيا َرُسوَل  اُكْم َوالدُّ وقاَل l: »إِيهَّ
وِج  ه خَيُرُج من أقارِب الزَّ ْمُو اْلَْوُت«)1(. أي: البالُء كلُّ ْمَو؟ َقاَل: اْلَ اللِ َأَفَرَأْيَت اْلَ

وج. إذا َدَخلوا عىل املرأِة يف غياِب الزَّ

 ِ جاَل عن اخَللوِة بالنِّساِء، يقوُل l: »َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاللهَّ و اإلسالُم َينهى الرِّ
ْيَطاُن«)2(. َرٍم ِمْنَها، َفإِنهَّ َثالَِثُهَم الشهَّ ُلَونهَّ بِاْمَرَأٍة َلْيَس َمَعَها ُذو َمْ َواْلَيْوِم اآلِخِر، َفاَل َيْ

ِقَي اهلَل يف نفِسه وَزوِجه، ويف بناتِه وأوالِده.  فعىل كلٍّ ِمّنا أن َيتَّ

.q َفتها عن يوسَف اللهمَّ ارِصف عّنا فتنَة النِّساِء كام رَصَ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )5232(، ومسلم )2172(.
)2( صحيح: رواه النسائي يف الكربى )9219 (، أمحد ) 26/1(، ]» غاية املرام« ) 180([.
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 الدعاء ينفع
دعاُء موسى عليه السالم

َعاُء  َ لنا أن »الدُّ عاِء وَتبيَّ ا اإلخوُة عباَد اللِ! ما ِزلنا بَصَدِد احَلديِث عِن الدُّ أهيُّ
َعاُء«)2( ُهَو اْلِعَباَدُة«)1( َبل قاَل l: »أفضُل اْلِعَباَدِة هوالدُّ

عاِء  عاَء َينَفُع مما َنَزَل ومما مل َينِزل؛ ولذلَك أَمَرَك اهلُل تعاىل بالدُّ َ لنا أن الدُّ وتبيَّ
ڭ  ڭ  )ڭ  تعاىل:  وقاَل  ]غافر:60[،  ٺ(  ٺ  )ٺ  تعاىل:  فقاَل 
ۇ( ]النساء:32[، وقاَل تعاىل: )ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ( ]البقرة:186[.
َيُردُّ  »اَل   :l وقاَل  َعاِء«)3(،  الدُّ َعِن  َعَجَز  َمْن  النهَّاِس  »َأْعَجُز   :l وقاَل 

َعاِء«)5(.  ِ ِمَن الدُّ ٌء َأْكَرَم َعَل اللهَّ َعاُء«)4(، وقاَل l: »َلْيَس َشْ اْلَقَضاَء إاِلهَّ الدُّ

عاِء واالنتفاِع  بوا لنا َمَثاًل أعظَم يف الدُّ الُم َضَ الُة والسَّ  واألنبياُء عليهُم الصَّ
)ې ې ى ى  نا جلَّ وعال يف وصِفهم:  ربُّ قاَل  عاِء ولذلَك  بالدُّ

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ( ]األنبياء[.

َوموعُدنا يف هذه اخُلطبِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- مَع نبيٍّ من أنبياِء اهللِ، َدعا وانتفَع 
بدعائِه، أتدروَن من هو يا عباَد اهللِ؟! هو موسى q الذي هو من أول العزِم، كام 
)1( صحي�ح: رواه أب�و داود )1479(، والرتم�ذي )2969(، واب�ن ماج�ه )3828(، وأمح�د )267/4(، 

]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1627([. 
)2( حسن: رواه احلاكم )1805(، ]»السلسلة الصحيحة« )1579([.

)3( صحيح: رواه أبو يعىل يف »مس�نده« )6649(، وأبو الش�يخ يف »األمثال« )217(، ]»السلسلة الصحيحة« 
.])601(

)4( حسن: رواه الرتمذي )2139(، »السلسلة الصحيحة« رقم )154([.
)5( حس�ن لغ�ريه: رواه الرتم�ذي ) 3370(، وأمح�د )362/2(، والبخ�اري ىف» األدب املف�رد« ) 712(، 

]»صحيح الرتغيب والرتهيب« ) 1629([.
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قاَل تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( ]األحزاب[.

مث  جث  يت  ىت  مت  خت  )حت  تعاىل:  قاَل  املخَلصَي،  اهللِ  أنبياِء  من  وهو 
ىث يث حج مج جح( ]مريم[.

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  )ٺ  قاَل:  كام  ه،  أمِّ إىل  اهلُل  أوحى  الذي  وهو 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ڄ ڃ( ]القصص[.

تعاىل:  قاَل  وَحَزنًا،  ّوًا  َع��دُ هلم  ليكوَن  فرعوَن،  بيِت  يف  َتَربَّى  الذي  إنه 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  )ڃ 

ڍ ڌ ڌ( ]القصص[.

إنه كليُم اهلِل، قاَل تعاىل: )ڃ چ چ چ چ( ]النساء:164[.

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  )ے  تعاىل:  وقاَل 
ۈ ٴۇ ۋ( ]األعراف:143[.

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٻ  له:  اهلُل  قاَل  الذي  وهو 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ( ]األعراف[، وقاَل له: )ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( ]طه[، وقاَل له: )ڳ ڳ ڳ( ]طه[، وقاَل له: 
)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( ]طه[.

رِب عىل اأَلذى فَقد كاَن رسوُلنا l إذا ُأوِذَي  َب لنا مثاًل أعظَم يف الصَّ لقد َضَ
.)1(» قاَل: »َيْرَحُم الُل ُموَسى، َقْد ُأوِذَي بَِأْكَثَر ِمْن َهَذا َفَصَبَ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )3405(، ومسلم )1062(.
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)گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  واهلُل عزَّ وجلَّ يقوُل: 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( ]األحزاب[.

وهو الذي أرسَلُه اهلُل تبارك َوتعاىل إىل فرعوَن بتسِع آياٍت َبّيناٍت عىل صدِقه 
)ۆ ۆ ۈ ۈ  فرعوُن:  له  قاَل  ذلَك  ومَع  ِاهللِ،  عند  ِمن  أنه رسوٌل 
ٴۇ( ]اإلرساء[، فقاَل موسى لفرعوَن: )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ( ]اإلرساء[.
إنه الذي قاَل لَسَحرِة فرعوَن قبَل أن ُيؤِمنوا: )ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې( ]طه:61[.
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  )ٹ  بَقتِله:  فرعوُن  أمَر  عنَدما  قاَل  الذي  إنه 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( ]غافر[.

عاَء  عاَء من موسى q، ولَتعَلموا أن الدُّ َم الدُّ  تعاَلوا بنا يا عباَد اهلل! لَنَتَعلَّ
عاَء ممن َدعاُه:  َينفُع مما َنَزَل ومما مل َينِزل، ولَتعَلموا أن اهلَل َيستجيُب الدُّ

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  q يف بيِت فرعوَن، قاَل تعاىل:  َ موسى  ُريبِّ أواًل: 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ومل  رجاًل  فَقَتَل  ]القصص:15-14[،  چ(  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڎ( ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  )چ  عنه:  اهلُل  قاَل  َقتَله  َيقِصد 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  )ڎ  منه:  بَدَر  ما  له  لَيغِفَر  عاِء  بالدُّ ربِّه  إىل  فالتجَأ 

ڑ(؛ أي: قاَل: ربِّ إين هبذا الَعمِل َظلمُت َنفس، فاغِفر ل.

فَدعا ربَّه أن َيغِفَر له، كيَف ال؟ وهذه هي أخالُق األنبياِء.
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جرِة التي ناُه اهلُل أن يأكَل منها قاَل اهلُل عنه:  فهذا آدُم q عنَدما أكَل من الشَّ
)ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ( ]األعراف[.

وهو  َدعا  له؛  اهلُل  يأذَن  أن  قبَل  َقريتِه  من  َخرَج  عنَدما   q يونُس  وهذا 
ۀ(  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  )ڱ  احلوِت:  َبطِن  يف 

]األنبياء[.

َأْنَت َربِّى َوَأَنا  َأْنَت،  َأْنَت اْلَِلُك اَل إَِلَه إاِلهَّ  ُهمهَّ  l يقوُل: »اللهَّ وهذا رسوُلنا 
ُنوَب  َيْغِفُر الذُّ ُه اَل  إِنهَّ ْفُت بَِذْنبِي َفاْغِفْر ِل ُذُنوِب َجِيًعا،  َعْبُدَك، َظَلْمُت َنْفِس َواْعَتَ

إاِلهَّ َأْنَت«)1(.

فُموسى q عنَدما َفَعَل ما َفَعَل: )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
له  َيغِفَر  أن  ربَّه  فَدعا  ]القصص:16-15[،  ڑ(  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ 

فانتَفَع بُدعائِه؛ قاَل تعاىل: )ک ک ک ک گ گ گ گ( ]القصص[.

َعليَك  فام  اهللِ؛  َجنِب  ذنبًا يف  اقرتفَت  إذا  العايص!  ا  أيُّ امُلذنُِب! ويا  ا  أيُّ فيا 
نوَب  ! اغِفر ل َذنبي فإّنه ال يغفُر الذُّ إال أن َترَفَع يَديَك بعَد التَّوبِة وتقوَل: يا ربِّ
ُنوَب  الذَّ َيغِفُر  الذي  وهو  التَّوبَة،  يقبُل  الذي  وحَده  وجلَّ  عزَّ  اهلَل  ألن  أنَت؛  إال 
]طه[،  ں(  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  )گ  تعاىل:  قاَل  مجيعًا، 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  )ۀ  تعاىل:  وقاَل 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( ]الزمر[.

)ېئ  فجاَءه:  ُب؛  َيرتقَّ املدينِة خائفًا  أصبَح يف  جَل  الرَّ َقَتَل موسى  أن  بعد   
جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 

حب خب( ]القصص[.
)1( صحيح: رواه مسلم )771(.
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َيدري  ال  حراِء،  الصَّ يف  َيمش  ُب،  َيرتقَّ خائفًا  ِمَص  بالِد  من  موسى  فَخَرَج 
)خت   : عاِء من أوِل حَلظٍة، يقوُل اهلُل عزَّ وجلَّ إىل أيَن يذهُب؟ فالتجَأ إىل ربِّه بالدُّ
مت ىت يت جث مث ىث(، )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
حراِء،  الصَّ بيِل يف هذه  السَّ َيِدَيه سواَء  أن  ربَّه  ]القصص[، فسأَل  ڀ ڀ ڀ( 

وهو َيسرُي فيها ليَل ناَر: )ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ 

ڈ ژ ژ( ]القصص[.
عَتني!  ! َجوَّ ! أفقرَتني. وال قاَل: يا ربِّ عاِء، مل َيُقل: يا ربِّ فكاَن منه أدٌب يف الدُّ
بل بُكلِّ أدٍب: )ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ(. فانُظروا عباَد اللِ! 
وَنَزَل عليه  بيِل  السَّ اهلُل سواَء  املَِي، وهداُه  الظَّ الَقوِم  عاء وَنجا من  بالدُّ انتَفَع  كيَف 

اخَلرُي هناك، يف هذه البالِد التي ال َيعِرُفه فيها أحٌد.

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  )ڑ 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ( 
]القصص[؛ فقد استجيبت الدعوة األوىل: )مت ىت يت جث مث ىث(، فجاءته 

البشارة: )ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ(.

وكاَن يريُد أن َيعَمَل َعَماًل َيعيُش منه، فأجاَبه َمْن َنوايص العباِد بيَديه: )ہ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ(.
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إنه  عنَدهم؟  موسى  يعمَل  أن  أبيها  من  لَتطُلَب  الَفتاَة  هذه  أنطَق  الذي  من 
ثم  منه،  َيعيُش  عمٌل  له  َأ  فتهيَّ حتّقق؛  دعاؤه  فهذا  عاَء؛  الدُّ َيستجيُب  الذي  اهلُل  هو 

جُل: )ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  قاَل الرَّ
ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

ۈئ ېئ( ]القصص[.
فَحَصَلت له نَِعٌم: أمٌن وأماٌن، عمٌل مشوٌع، زوجٌة صاحِلٌة عنَد رجٍل صالٍح؛ 

َنُه وَنّجاه من الَقوِم الّظاملَِي. بيِل، وأنزَل عليه نَِعَمه، َوَأمَّ وهداُه اهلُل سواَء السَّ

هوَن بُقلوهِبم  حرِة وامُلشعِوذيَن! والذين َيتوجَّ ا الذيَن ُيَرِولوَن إىل السَّ فيا أيُّ
عاُء َينفُع. بعد أن َقىض موسى q األجَل وَخَرَج بأهِله من  إىل غرِي اهللِ ها هو الدُّ
حراِء؛ رأى نارًا، فَذَهَب  بالِد َمدَيَن لَيعوَد إىل أهلِه يف بالِد ِمَص، وهو َيسرُي يف الصَّ

)ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ه:  ربُّ ناداه  وهناَك  ُيريُد،  ما  عنَدها  لَيِجَد  إليها 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ۈئٱ  ۈئ  ۆئ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ژڑ  ژ 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ 

ہ ھھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( ]طه[.

ة الَعظيمِة؛ فإنه إنِّام َخَرَج  فاستعاَن موسى بربِّه، وَدعاُه أن ُيعيَنه عىل هذه املَهمَّ
ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ولكن)ۇ  َيقُتَله،  أن  فرعوَن  من  َخوفًا  ِمَص  من 
ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ 
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ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی یی ی جئحئ مئ 

ىئ يئ جب(؛ فاستجاب اهلل له، و: )حب خب مب ىب يب جت( ]طه[.

ق إيامَنَك وأصِلح  نيا واآلخرِة؛ فحقِّ ا الؤمُن! إذا احَتجَت شيئًا من َخرِي الدُّ فيا أهيُّ
! فاهلُل عزَّ وجلَّ يقوُل لَك: لّبيَك َعبدي! عمَلَك وارَفع يَديَك، وقل: يا ربِّ

هوا  َعاِء«)1(، وتوجَّ ِ بِالدُّ َعاَء َيْنَفُع ِمهَّا َنَزَل َوِمهَّا َلْ َيْنِزْل، َفَعَلْيُكْم ِعَباَد اللهَّ  »إِنهَّ الدُّ
ُه إىل  بُقلوبُِكم إىل اهللِ َتبارَك وتعاىل، فهذا موسى q -يف مواِضَع كثريٍة- يتوجَّ
عاِء، جُييُب امُلضَطرَّ  عاِء، وَيطُلُب من ربِّه ما ُيريُد، واهلُل عزَّ وجلَّ سميُع الدُّ ربِّه بالدُّ

إذا َدعاُه.

َ له أنه ليَس إهلًا   َذَهَب موسى إىل فرعوَن يف بالِد َمَص، ودعاُه إىل اهللِ، وَبيَّ
البيِّناِت  اآلياِت  وأراُه  إرسائيَل،  بني  معه  َيرِسَل  أن  منه  وَطَلَب  للِعبادِة،  ُمسَتِحّقًا 
التي أيده اهلل هبا، والتي تدل عىل أنه رسول من عند اهلل. ومَع ذلَك أرصَّ فرعوُن عىل 
عاِء عىل فرعوَن وَمن مَعه: قاَل  َه إىل ربِّه بالدُّ ُكفِره؛ فام كاَن من موسى إال أن َتوجَّ

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  )ى  يونَس:  سورِة  يف  اهلُل 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 

حئ مئ ىئ يئ جب حب( ]يونس[.

اهلُل ملوسى عنَدما َدعا عىل فرعوَن بعَد دعَوتِه  التَّفسرِي: استجاَب  قاَل علامُء 
بأربعَي سنًة)2(.

َف عنه، قاَل تعاىل يف اآليِة التي  عاِء؛ َفتتوقَّ ل يف الدُّ اَك يا عبَداللِ! أن َتتَعجَّ فإيهَّ
)1( حسن لغريه: رواه الرتمذي ) 3548(، وأمحد )234/5(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1634([. 

)2( ه�ذا مذك�ور ع�ن ابن عباس رواه ابن املنذر يف تفس�ريه، وع�ن جماهد رواه احلكيم الرتم�ذي، كام يف »الدر 
املنثور« )698/7(. 
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ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  بعَدها: 
ڀ( ]يونس[.

نا جلَّ وعال كيَف أهلَك فرعوَن وَمن مَعه، فقاَل تعاىل: )ٺ  ثم بيَّ لنا ربُّ
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ( ]يونس[.

ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  )چ  له:  اهلُل  فقاَل 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ( 

]يونس[.

استجاَب اهلُل ملوسى. فأهلَك فرعوَن.

َر قلوَبنا من الركوِن إىل  فهل من عودٍة إىل ربِّنا؛ لَنْعُمَر املساجد بالعبادة، َوُنَطهِّ
َب نساَءنا؟! با، وُنَحجِّ َر أعدائنا الُبطوَن من أكِل الرِّ نيا، َوُنَطهِّ الدُّ

َنيأُس!  ال  نا  ولكنَّ لنا،  اهلُل  استجاَب  أعدائنا  عىل  وَدَعونا  ربِّنا،  إىل  ُعدنا  فإذا 
نا يف أعداِء  أَرِ الدعاء!  يا سميَع  وم!  قيُّ يا  يا حيُّ  يا ذا اجلالِل واإلكراِم!  َنقوُل:  بل 

اإلسالِم آيًة.

اللهمَّ اهِزمُهم وانُصنا عليِهم.
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 الدعاء ينفع
l دعاُء حممٍد

عاء. ا اإلخوُة عباَد اللِ! ما ِزلنا بَصَدِد احلديِث عِن الدُّ أهيُّ
َعاِء«)1(،  ِ بِالدُّ َعاَء َيْنَفُع ِمهَّا َنَزَل َوِمهَّا َلْ َيْنِزْل، َفَعَلْيُكْم ِعَباَد اللهَّ يقوُل l: »إِنهَّ الدُّ
عاء، فقاَل تعاىل: )ٺ ٺ ٺ( ]غافر:60[، وقال تعاىل:  ولذلَك أمَرنا اهلُل بالدُّ

)ڭ ڭ ڭ ۇ( ]النساء:32[.

وقاَل l: »َمْن َلْ َيْسَأِل الَل َيْغَضْب َعَلْيِه«)2(، وقال l: »َما ِمْن ُمْسِلٍم َيْدُعو 
َل  ا َأْن ُتَعجهَّ ا إِْحَدى َثاَلٍث: إِمهَّ بَِدْعَوٍة َلْيَس ِفيَها إِْثٌم، َواَل َقِطيَعُة َرِحٍم، إاِلهَّ َأْعَطاُه الُل ِبَ
وِء ِمْثَلَها«)3(.  َف َعْنُه ِمَن السُّ ا َأْن َيْصِ ِخَرَها َلُه يِف اآلِخَرِة، َوإِمهَّ ا َأْن َيدهَّ َلُه َدْعَوُتُه، َوإِمهَّ

عاِء،  الُم َمَثاًل أعظَم يف الدُّ الُة والسَّ سُل عليهُم الصَّ َب لنا األنبياُء والرُّ وقد َضَ
)ې ې ى ى  َوصِفهم:  يف  وجلَّ  عزَّ  اهلُل  فقاَل  به،  االنتفاِع  ويف 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ( ]األنبياء[.

َوموعُدنا يف هذه اخُلطبِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- مَع نبيٍّ من أنبياِء اهللِ، َدعا وانتفَع 
.l ٌد بُدعائِه، أتدروَن َمن هو يا عباَد اهللِ؟! إنَُّه حممَّ

)ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  فيه:  اهلُل  قاَل  الذي  هو   l ٌد  حُممَّ
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

)1( حسن لغريه: رواه الرتمذي ) 3548(، وأمحد )234/5(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1634([. 
)2( حس�ن: رواه الرتمذي )3373(، والبخاري يف» األدب املفرد« ) 712(، وأبو يعىل )6655(، ]»السلسلة 

الصحيحة« )2654([.
)3( حسن صحيح: رواه أمحد يف »مسنده« )18/3(، وعبد بن محيد يف »املنتخب« )940(وأبو نعيم يف »احللية« 

)311/6(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1633([.
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ژ ژ ڑ( ]املائدة:16-15[.

هو الذي قاَل اهلُل فيه: )ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( ]التوبة[.

وقاَل: )ڱ ڱ ڱ ں ں( ]القلم[.

وقاَل: )ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ( ]النجم[.

وقاَل: )ک ک گ گ گ گ( ]األنبياء[.

وقاَل: )ی جئ حئ مئ ىئ( ]الطور:48[.

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  )ې  فيه:  اهلُل  قاَل  الذي  إنه 
ۇئ ۆئ( ]األحزاب:40[.

ُد النهَّاِس َيْوَم اْلِقَياَمِة«)1(. وهو القائُل عن نفِسه: »َأَنا َسيِّ

م يوَم القيامِة  ِة، وهو الذي َيشفُع للّناِس عنَد رهبِّ وهو أوُل من َيفتُح باَب اجلنَّ
؛ لُيحاِسَبهم. يف أرِض املَحَشِ

هذه  إىل  فلَننُظْر  l؛  ٍد  حَممَّ رسولِنا  من  عاَء  الدُّ َم  لنتَعلَّ بنا  تعاَلوا  اللِ!  عباَد 
عاِء:  املواقِف الّداّلِة عىل ِعَظِم َمنزلِة الدُّ

امِء؛ فاستجاَب اهلُل له. أواًل: َدعا رسوُلنا l ربَّه أن ُينِزَل الغيَث من السَّ

َعٍة ِمْن َباٍب َكاَن َنْحَو َداِر   َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك َأنَّ َرُجاًل َدَخَل امْلَْسِجَد َيْوَم مُجُ

َيا  َقاَل:  ُثمَّ  َقائاًِم،   l َفاْسَتْقَبَل َرُسوَل اهللِ  ُطُب،  خَيْ َقائٌِم   l اْلَقَضاِء، َوَرُسوُل اهللِ 
 l ُِبُل، َفاْدُع اهلَل ُيِغْثَنا، َفَرَفَع َرُسوُل اهلل َرُسوَل اهللِ! َهَلَكِت اأَلْمَواُل، َواْنَقَطَعِت السُّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )4712(، ومسلم )194(.
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ِ َما َنَرى يِف  ُهمهَّ َأِغْثَنا«، َقاَل َأَنٌس: َواَل َواهللَّ ُهمهَّ َأِغْثَنا، اللهَّ ُهمهَّ َأِغْثَنا، اللهَّ َيَدْيِه ُثمَّ َقاَل: »اللهَّ
اَمِء ِمْن َسَحاٍب، َواَل َقَزَعًة، َوَما َبْيَنَنا َوَبْيَ َسْلٍع ِمْن َبْيٍت َواَل َداٍر، َقاَل: َفَطَلَعْت  السَّ
ِ َما  ْت ثمَّ َأْمَطَرْت، َفاَل َواهللَّ اَمَء اْنَتَشَ َطِت السَّ ِس، َفَلامَّ َتَوسَّ ْ ِمْن َوَرائِِه َسَحاَبٌة ِمْثُل الرتُّ
 l ُِمَعِة املقبلِة، َوَرُسوُل اهلل ا، ُثمَّ َدَخَل َرُجٌل ِمْن َذلَِك اْلَباِب يِف اجْلُ ْمَس ِستًّ َرَأْيَنا الشَّ
ُبُل،  ُطُب، َفاْسَتْقَبَلُه َقائاًِم َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ! َهَلَكِت اأَلْمَواُل، َواْنَقَطَعِت السُّ َقائٌِم خَيْ
ُهمهَّ َحَواَلْيَنا، َواَل  ا، َقاَل: َفَرَفَع َرُسوُل اهللِ l َيَدْيِه ُثمَّ َقاَل: »اللهَّ َفاْدُع اهلَل ُيْمِسْكَها َعنَّ
َجِر«، َقاَل: َفَأْقَلَعْت  َراِب َوُبُطوِن اأَلْوِدَيِة َوَمَنابِِت الشهَّ ُهمهَّ َعَل اآلَكاِم َوالظِّ َعَلْيَنا، اللهَّ

ْمِس )1(. َوَخَرْجَنا َنْمِش يِف الشَّ

ُق قلَبَك بغرِي اهللِ؟  أفبعد ذلك ترول إىل امُلشعِوذيَن والُكّهاِن؟ أبعَد ذلَك ُتَعلِّ
عاَء. أبعَد ذلَك تدعو غرَي اهللِ؟ واهلُل هو الذي َيستجيُب الدُّ

ثانيًا: َدعا النَّبيُّ l ألمَّ أيب هريرَة باهلدايِة لإلسالِم، فاستجاَب اهلُل له.

ا  َكٌة، َفَدَعْوُتَ ى إىَِل اإِلْساَلِم َوِهَى ُمْشِ يقوُل أبو هريرَة m: ُكْنُت َأْدُعو ُأمِّ
ِ l َوَأَنا َأْبِكي، ُقْلُت:  ِ l َما َأْكَرُه، َفَأَتْيُت َرُسوَل اهللَّ َيْوًما َفَأْسَمَعْتنِي يِف َرُسوِل اهللَّ
ا اْلَيْوَم َفَأْسَمَعْتنِي  ، َفَدَعْوُتَ ي إىَِل اإِلْساَلِم َفَتْأَبى َعَلَّ ِ! إيِنِّ ُكْنُت َأْدُعو ُأمِّ َيا َرُسوَل اهللَّ
ُهمهَّ اْهِد  l: »اللهَّ  ِ ِدَى ُأمَّ َأبِى ُهَرْيَرَة، َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ َأْن َيْ َأْكَرُه، َفاْدُع اهلَل  ِفيَك َما 
إىَِل  ُت  َفِصْ ِجْئُت  َفَلامَّ   ،l  ِ اهللَّ َنبِيَّ  بَِدْعَوِة  ا  ُمْسَتْبِشً َفَخَرْجُت  ُهَرْيَرَة«.  َأبِى  ُأمهَّ 
ُهَرْيَرَة.  َأَبا  َيا  َمَكاَنَك  َفَقاَلْت:  َقَدَميَّ  َخْشَف  ى  ُأمِّ َفَسِمَعْت  اٌف،  جُمَ ُهَو  َفإَِذا  اْلَباِب 
اِرَها،  ِخَ َعْن  َوَعِجَلْت  ِدْرَعَها،  َوَلبَِسْت  َفاْغَتَسَلْت  َقاَل:  امْلَاِء  َخْضَخَضَة  َوَسِمْعُت 
ًدا َعْبُدُه  مَّ َفَفَتَحِت اْلَباَب ُثمَّ َقاَلْت: َيا َأَبا ُهَرْيَرَة! َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَ
اْلَفَرِح -َقاَل- ِمَن  َأْبِكي  َوَأَنا  َفَأَتْيُتُه   l  ِ اهللَّ َرُسوِل  إىَِل  َفَرَجْعُت  َوَرُسوُلُه -َقاَل- 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )1014(، ومسلم )897(.



الدعاء النافع142

ِ! َأْبِشْ َقِد اْسَتَجاَب اهلُل َدْعَوَتَك َوَهَدى ُأمَّ َأبِى ُهَرْيَرَة. َفَحِمَد اهلَل  ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللَّ
ي إىَِل  َبنِي َأَنا َوُأمِّ بِّ ِ! اْدُع اهلَل َأْن ُيَ ا -َقاَل- ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللَّ َوَأْثَنى َعَلْيِه َوَقاَل َخرْيً
ُهمهَّ َحبِّْب ُعَبْيَدَك َهَذا  ِ l: »اللهَّ َبُهْم إَِلْيَنا -َقاَل- َفَقاَل: َرُسوُل اهللَّ بِّ ِعَباِدِه امْلُْؤِمنَِي َوُيَ
ُه إَِل ِعَباِدَك اْلُْؤِمنَِي، َوَحبِّْب إَِلْيِهُم اْلُْؤِمنَِي«. َفاَم ُخِلَق ُمْؤِمٌن  -َيْعنِى َأَبا ُهَرْيَرَة- َوُأمهَّ

َيْسَمُع يِب َواَل َيَرايِن إاِلَّ َأَحبَّنِي )1(.

قوا -عباَد اهللِ!- قلوَبُكم باهللِ كام قاَل رسوُل  عاَء ينفُع؛ فَعلِّ فهذا َيدلُّ أّن الدُّ
اهللِ l: »إذا سألت فاسأل الل، وإذا استعنَت فاستعن بالل..«.

ثالثًا: َدعا رسوُل اهللِ l ألنٍس m، فاستجاَب اهلُل له.

ي: َيا َرُسوَل اهللِ! َخاِدُمَك َأَنٌس، اْدُع اهلَل َلُه، َقاَل  َعْن َأَنٍس m َقاَل: َقاَلْت ُأمِّ
ُهمهَّ َأْكثِْر َماَلُه َوَوَلَدُه، َوَباِرْك َلُه ِفيَم َأْعَطْيَتُه«)2(. l: »اللهَّ

وقاَل l: »َوَأِطْل َحَياَتُه، َواْغِفْر َلُه«)3(.

وَن َعىَل  ِ إِنَّ َماىِل َلَكثرٌِي َوإِنَّ َوَلِدي َوَوَلَد َوَلِدى َلَيَتَعادُّ يقوُل أنٌس m: َفَواهللَّ
َنْحِو امْلِاَئِة اْلَيْوَم)4(.

وَن  َة بِْضٌع َوِعْشُ اٍج اْلَبْصَ ُه ُدِفَن لُِصْلبِي َمْقَدَم َحجَّ َأنَّ ُأَمْيَنُة  َثْتنِي اْبَنتِي   َوَحدَّ
َوِماَئٌة )5(.

يقوُل أنٌس: َوَطاَلْت َحَيايِت َحتَّى اْسَتْحَيْيُت ِمَن النَّاِس، َوَأْرُجو امْلَْغِفَرَة )6(.

)1( صحيح: رواه مسلم )2491(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )6344(، ومسلم )660(.

)3( صحيح: رواه البخاري يف »األدب املفرد« )653(.
)4( صحيح: رواه مسلم )2841(.

)5( صحيح: رواه البخاري )1982(.
)6( صحيح: رواه البخاري يف »األدب املفرد« )653( 
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جَيُِد  اٌن  َرْيَ ِفيَها  ، َوَكاَن  َتْيِ َنِة الَفاِكَهَة َمرَّ ِمُل يِف السَّ ُبْسَتاٌن َيْ  m َلُه  َوَكاَن   

ِمْنُه ِريَح امْلِْسِك )1(.

رابعًا: َدعا l لعروَة بن أيب اجلعِد بالربكِة يف البيِع، فاستجاَب اهلُل له.

بِِه  َلُه  ى  َفاْشرَتَ بِِه َشاًة،  َيْشرَتِي  ِديَناًرا؛  َأْعَطاُه   l بِيَّ  النَّ m َأنَّ  َعْن ُعْرَوَة 
َكِة يِف َبْيِعِه، َوَكاَن َلِو  ا بِِديَناٍر َوَجاَءُه بِِديَناٍر َوَشاٍة، َفَدَعا َلُه بِاْلرَبَ ، َفَباَع إِْحَدامُهَ َشاَتْيِ

اَب َلَربَِح ِفيِه)2(. َ ى الرتُّ اْشرَتَ

ُهمهَّ َباِرْك َلُه يِف َصْفَقِة َيِمينِِه« َقاَل: َفَلَقْد  ويف »مسنِد اإلماِم أمحَد« أنه قاَل له: »اللهَّ
َرَأْيُتنِي َأِقُف يِف ُكَناَسِة اْلُكوَفِة، َفَأْرَبُح َأْرَبِعَي َأْلًفا َقْبَل َأْن َأِصَل إىَِل َأْهل )3(.

اهلُل تبارَك  َة فاستجاَب  l عىل مجاعٍة من كّفار مكَّ َدعا رسوُل اهللِ  خامسًا: 
وتعاىل دعوَته.

l ُيَصلِّ ِعْنَد اْلَبْيِت، َوَأُبو َجْهٍل   ِ َبْيَناَم َرُسوُل اهللَّ  :m يقوُل ابُن مسعوٍد
ُكْم َيُقوُم إىَِل  َوَأْصَحاٌب َلُه ُجُلوٌس، َوَقْد ُنِحَرْت َجُزوٌر بِاأَلْمِس، َفَقاَل َأُبو َجْهٍل: َأيُّ
ٍد إَِذا َسَجَد؟ َفاْنَبَعَث َأْشَقى اْلَقْوِم  مَّ َساَل َجُزوِر َبنِي ُفاَلٍن، َفَيْأُخُذُه َفَيَضُعُه ىِف َكتَِفْي حُمَ
بِيُّ l َوَضَعُه َبْيَ َكتَِفْيِه، َقاَل: َفاْسَتْضَحُكوا َوَجَعَل َبْعُضُهْم  َفَأَخَذُه، َفَلامَّ َسَجَد النَّ
 ِ اهللَّ َرُسوِل  َظْهِر  َعْن  َطَرْحُتُه  َمَنَعٌة  ِل  َكاَنْت  َلْو  َأْنُظُر.  َقائٌِم  َوَأَنا  َبْعٍض،  َعىَل  َيِميُل 
بِيُّ l َساِجٌد َما َيْرَفُع َرْأَسُه، َحتَّى اْنَطَلَق إِْنَساٌن َفَأْخرَبَ َفاِطَمَة، َفَجاَءْت  l، َوالنَّ
بِيُّ l َصاَلَتُه  ُة َفَطَرَحْتُه َعْنُه، ُثمَّ َأْقَبَلْت َعَلْيِهْم َتْشتُِمُهْم، َفَلامَّ َقىَض النَّ َوِهَى ُجَوْيِريَّ
َرَفَع َصْوَتُه ُثمَّ َدَعا َعَلْيِهْم، َوَكاَن إَِذا َدَعا َدَعا َثاَلًثا. َوإَِذا َسَأَل َسَأَل َثاَلًثا، ُثمَّ َقاَل: 
ْحُك،  َفَلامَّ َسِمُعوا َصْوَتُه َذَهَب َعْنُهُم الضِّ اٍت-  ُهمهَّ َعَلْيَك بُِقَرْيٍش« -َثاَلَث َمرَّ »اللهَّ

)1( صحيح: رواه الرتمذي )3833(، ]»السلسلة الصحيحة« )2241([.
)2( صحيح: رواه البخاري )3642(.

)3( صحيح: رواه أمحد )376/4(، ]»اإلرواء« )1287([.
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ُهمهَّ َعَلْيَك بَِأِب َجْهِل ْبِن ِهَشاٍم، َوُعْتَبَة ْبِن َربِيَعَة، َوَشْيَبَة  َوَخاُفوا َدْعَوَتُه، ُثمَّ َقاَل: »اللهَّ
ابَِع َومَلْ  َة ْبِن َخَلٍف، َوُعْقَبَة ْبِن َأِب ُمَعْيٍط«. َوَذَكَر السَّ ْبِن َربِيَعَة، َواْلَولِيِد ْبِن ُعْقَبَة، َوُأَميهَّ
َعى َيْوَم َبْدٍر،  ى رَصْ ِذيَن َسمَّ ! َلَقْد َرَأْيُت الَّ قِّ ًدا l بِاحْلَ مَّ َأْحَفْظُه، َفَوالَِّذي َبَعَث حُمَ

ُثمَّ ُسِحُبوا إىَِل اْلَقِليِب -َقِليِب َبْدٍر- )1(.

ْمُس،  الشَّ ُم  ْتُ َ َقْد َغريَّ َبْدٍر،  َعىَل  َعى  َرَأْيُتُهْم رَصْ َلَقْد   !ِ بِاهللَّ َفُأْقِسُم  ويف رواية: 
ا )2(. َوَكاَن َيْوًما َحارًّ

بدٍر،  يوَم  الُكفِر  اهلُل لرسولِه، وماُتوا مجيعًا -بِفعَلتِهم هذه- عىل  فاستجاَب 
عاَء  وُسِحبوا وهم ِجَيٌف منتنٌة، فُألقوا يف َقليِب بدٍر، لَتعَلموا -يا عباَد اهللِ!- أن الدُّ

َينفُع مما َنَزل ومما مل َينِزل.

اللهمَّ َأِعزَّ اإلسالَم املسلِمَي.

)1( متفق عليه: رواه البخاري )240(، و مسلم )1974(.
)2( صحيح: رواه مسلم )1974(.
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 الدعاء ينفع
حممٌد l والدعاُء يوم بدر

ُمنا  عاِء وُيعلِّ نا عىل الدُّ عاِء، وَيثُّ ا اإلخوُة عباَد اللِ! رسوُلنا l يأمُرنا بالدُّ أهيُّ
بموانِع  نا  وخُيرِبُ عاُء،  الدُّ فيها  ُيستجاُب  التي  واهَليئاِت  باألوقاِت  نا  وخُيرِبُ عاَء  الدُّ

عاِء. الدُّ

َعاِء«)1(،  ِ بِالدُّ َعاَء َيْنَفُع ِمهَّا َنَزَل َوِمهَّا َلْ َيْنِزْل، َفَعَلْيُكْم ِعَباَد اللهَّ يقوُل l: »إِنهَّ الدُّ
َعاِء«)2(. وقاَل l: »َأْعَجُز النهَّاِس َمْن  ِ ِمَن الدُّ ٌء َأْكَرَم َعَل اللهَّ ويقوُل l: »َلْيَس َشْ
ُجُل إَِلْيِه  َعاِء«)3(، ويقوُل l: »إِنهَّ الَل َحيِىٌّ َكِريٌم َيْسَتْحيِى إَِذا َرَفَع الرهَّ َعَجَز َعِن الدُّ

.)4(» ا ِصْفًرا َخائَِبَتْيِ ُهَ َيَدْيِه َأْن َيُردهَّ

َعاَء  َدائِِد َواْلَكْرِب َفْلُيْكثِْر الدُّ ُه َأْن َيْسَتِجيَب الُل َلُه ِعْنَد الشهَّ وقاَل l: »َمْن َسهَّ
َخاِء«)5(. يِف الرهَّ

.l ٍد عاَء من رسولِنا حممَّ َم الدُّ  تعاَلوا بنا لَنتَعلَّ

عاَء َينفُع مما َنَزَل ومما مل َينِزل. لَتعَلموا أن الدُّ

قوا قلوَبُكم  عاَء ممن َدعاُه لُتَعلِّ ولَتعَلموا -يا عباَد اهللِ!- أنَّ اهلَل َيستجيُب الدُّ
. باهللِ عزَّ وجلَّ

)1( حسن لغريه: رواه الرتمذي ) 3548(، وأمحد )234/5(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1634([. 
)2( حس�ن لغ�ريه: رواه الرتم�ذي ) 3370(، وأمح�د )362/2(، والبخ�اري ىف» األدب املف�رد« ) 712(، 

]»صحيح الرتغيب والرتهيب« ) 1629([.
)3( حس�ن صحيح: رواه أبو يعىل )6649(، والطرباين يف الكبري )57/20، 1334(، والبخاري يف» األدب 

املفرد« ) 1042(، ]»السلسلة الصحيحة« )601([.
)4( صحي�ح: رواه الرتم�ذي )3556(، وأب�و داود ) 1488(، واب�ن ماج�ه )3865( وأمح�د )438/5(، 

]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1635([. 
)5( حسن: رواه الرتمذي )3382(، واحلاكم )1997(، ]»السلسلة الصحيحة« )593([.
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تعالوا بنا لَنعيَش مَع )غزوِة بدٍر الُكربى(.

هذا اليوُم يوُم الفرقاِن، يوَم التقى اجلمعاِن.

يقوُل اهلُل عزَّ وجلَّ واِصفًا هذا اليوَم: )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

ڳ ڱ ڱ( ]األنفال[.
 يقوُل علٌّ m واصفًا كيَف باَت املسلموَن ليلَة السابَع عَش من رمضاَن 
إاِلَّ  َنائٌِم،  إاِلَّ  إِْنَساٌن  ِفيَنا  َوَما  َبْدٍر  َلْيَلَة  َرَأْيُتَنا  َلَقْد  امُلِشكَي:  ُمعسَكُر  وأماَمهم  بَبدٍر 

ُه َكاَن ُيَصلِّ إىَِل َشَجَرٍة، َوَيْدُعو َحتَّى َأْصَبَح )1(. َرُسوَل اهللِ l َفإِنَّ

من  َمَنَعُهم  َشديدًا  وبااًل  امُلشِكَي  فكاَن عىل  َمَطرًا،  يلِة  اللَّ تلَك  اهلُل يف  أنزَل 
َأ  يطاِن، ووطَّ َرهم به وأذهَب عنُهم ِرجَس الشَّ ؛ َطهَّ ً ِم، وكاَن عىل املسلَمي َطالَّ التَّقدُّ
عىل  به  وَرَبط  املَنزل،  به  َد  ومهَّ األقداَم،  به  وثبََّت  مَل،  الرَّ به  َب  وصلَّ األرَض،  به 
l َعريٌش  l وأصحاُبه عنَد املاِء، وأقيم لرسوِل اهللِ  ُقلوهِبم.. وَنَزل رسوُل اهللِ 
بَيِده: هذا  يكوُن فيها عىل تلٍّ ُيِشُف عىل املَعركِة يف موضِع املَعركِة، وَجَعَل ُيشرُي 
َتعّدى  فام  اهلُل-.  شاَء  -إن  فالٍن  َمصُع  وهذا  فالٍن،  َمصُع  وهذا  فالٍن،  مصُع 

أحُدُهم َموِضَع إشاَرتِه)2(.

َيْوَم  َرَأْيُتَنا  َلَقْد   :m قاَل علٌّ  بَنفِسه،  الِقتاَل  ُيبارُش   l اهلل  وكاَن رسوُل 
)1( حس�ن: رواه النس�ائي يف »الس�نن الك�ربى« )823(، وأمح�د ) 138/1(، ]حس�نه احلاف�ظ يف »الفت�ح« 

.])580/1(
)2( »زاد املعاد« )176-175/3(.
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، َوَكاَن ِمْن َأَشدِّ النَّاِس  َبْدٍر َوَنْحُن َنُلوُذ بَِرُسوِل اهللِ l، َوُهَو ِمْن َأْقَربَِنا إىَِل اْلَعُدوِّ
َيْوَمئٍِذ َبْأًسا )1(.

َم عتبُة بن َربيعَة وتبعه ابنه الوليد  ٍة، حيُث َتقدَّ ثم بدَأ الِقتاُل بُمبارزاٍت َفرديَّ
سوُل l مَحزَة وعلّيًا وعبيدَة بَن  وأخوُه شيبُة، طالبي مبارَزة بني قومهم، فأمَر الرُّ
َن محزُة من َقتِل ُعتَبَة، ثم َقَتَل علٌّ َشيَبَة. وأما ُعبْيَدُة فقد  احلارِث بُمبارَزتِم، وقد َتكَّ
ى للَوليِد وَجرَح كلٌّ منهام صاِحَبه، فعاوَنه علٌّ ومَحزُة فَقَتلوا الَوليَد، واحَتَمال  َتصدَّ

عبيدَة إىل ُمَعسَكِر امُلسلِمَي)2(.

بّي  النَّ فأمَر  باهُلجوِم،  وبدؤوا  ُقَريٍش،  ُمَعسكِر  يف  امُلبارَزِة  نتيجُة  أثََّرت  وقد   
بِل إذا اقرَتبوا منُهم، ثم مَحَِي الَوطيُس، واستداَرت  l أصحاَبه بَنضِح امُلشِكَي بالنَّ

َرحى احلرِب، واشَتدَّ القتاُل، وكان عدُد امُلشِكَي أكثَر بكثرٍي من َعدِد امُلسلِمَي.

يستغيث،  فأخذ  يشء،  كلُّ  بيده  الذي  ربِّه  إىل  َه  َتوجَّ l؟  النَّبيُّ  َفَعَل  فامذا 
امِء، َيبتِهُل إىل اهللِ، وَيستنِجُد باهللِ، وَيطُلُب املََدَد من  ويدعو ربَّه، وَرَفَع يَديه إىل السَّ

اهللِ، حتى َسقَط رداُؤه عن َمنِكَبيه.

َر لنا عمُر بُن اخلّطاِب m؛ هذا املَشهَد، فقاَل:  وقد صوَّ

ِكَي َوُهْم َأْلٌف َوَأْصَحاُبُه َثاَلُثاِمَئٍة  ِ l إىَِل امْلُْشِ مَلَّا َكاَن َيْوُم َبْدٍر، َنَظَر َرُسوُل اهللَّ
بَِربِِّه:  تُِف  َيْ َفَجَعَل  َيَدْيِه  َمدَّ  ُثمَّ  اْلِقْبَلَة،   l  ِ اهللَّ َنبِيُّ  َفاْسَتْقَبَل  َرُجاًل،  َعَشَ  َوتِْسَعَة 
ِلْك َهِذِه اْلِعَصاَبُة ِمْن  ُهمهَّ إِْن َتْ ُهمهَّ آِت َما َوَعْدَتنِي! اللهَّ ُهمهَّ َأْنِجْز ِل َما َوَعْدَتنِي! اللهَّ »اللهَّ
ا َيَدْيِه ُمْسَتْقبَِل اْلِقْبَلِة َحتَّى  تُِف بَِربِِّه َمادًّ َأْهِل اإِلْساَلِم اَل ُتْعَبُد يِف اأَلْرِض«، َفاَمَزاَل َيْ
َسَقَط ِرَداُؤُه َعْن َمْنِكَبْيِه، َفَأَتاُه َأُبو َبْكٍر َفَأَخَذ ِرَداَءُه َفَأْلَقاُه َعىَل َمْنِكَبْيِه، ُثمَّ اْلَتَزَمُه ِمْن 

)1( رواه أمحد يف »مسنده« ) 86/1(، وابن أيب عاصم يف »اجلهاد« )251(، ] صححه حمققو املسند[ 
)2( صحيح: رواه أيب داود ) 2665(، ]» صحيح أيب داود« ) 2321([
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َفَأْنَزَل  َوَعَدَك،  َما  َلَك  َسُيْنِجُز  ُه  َفإِنَّ َربََّك  ُمَناَشَدُتَك  َكفاَك   !ِ اهللَّ َنبِيَّ  َيا  َوَقاَل:  َوَرائِِه 
: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  اهلُل َعزَّ َوَجلَّ

ڀ ڀ( ]األنفال[ )1(. 
عاِء وااللتجاِء واالستغاثِة باهللِ َوحَده؟ فام هي َنتائُج هذا الدُّ

امِء حُتاِرُب مَع املسلِمَي يف أرِض املَعركِة قاَل تعاىل: )ٱ  أواًل: َنزَلِت املالئكُة من السَّ
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
 :n عّباٍس  ابُن  يقوُل  ويأرِسوَنم؛  الكّفاَر  َيقتلوَن  ُمَتتابِعَي،  ڀ(أي: 
ِكَي َأَماَمُه، إِْذ َسِمَع  »َبْيَناَم َرُجٌل ِمَن امْلُْسِلِمَي َيْوَمئٍِذ َيْشَتدُّ يِف َأَثِر َرُجٍل ِمَن امْلُْشِ
ِك  ْوِط َفْوَقُه، َوَصْوَت اْلَفاِرِس َيُقوُل: َأْقِدْم َحْيُزوُم. َفَنَظَر إىَِل امْلُْشِ َبًة بِالسَّ َضْ
َبِة  َكَضْ َوْجُهُه  َوُشقَّ  َأْنُفُه،  ُخِطَم  َقْد  ُهَو  َفإَِذا  إَِلْيِه  َفَنَظَر  ُمْسَتْلِقًيا،  َفَخرَّ  َأَماَمُه 
 l ِ َث بَِذلَِك َرُسوَل اهللَّ ُع. َفَجاَء اأَلْنَصاِرىُّ َفَحدَّ ْوِط، َفاْخَضَّ َذلَِك َأمْجَ السَّ

الَِثِة«)2(. َمِء الثهَّ َفَقاَل: »َصَدْقَت، َذلَِك ِمْن َمَدِد السهَّ

وقد َأرَسَ رجٌل من األنصاِر الَعّباَس بَن عبِد امُلّطلِب، َفَقاَل اْلَعبَّاُس: َيا َرُسوَل 
َوْجًها،  النَّاِس  َأْحَسِن  ِمْن  َأْجَلُح،  َرُجٌل  يِن  َأرَسَ َلَقْد  يِن،  َأرَسَ َما   ِ َواهللَّ َهَذا  إِنَّ  اهللِ! 
ُتُه َيا َرُسوَل اهللِ! َفَقاَل:  : َأَنا َأرَسْ َعىَل َفَرٍس َأْبَلَق، َما ُأَراُه يِف اْلَقْوِم، َفَقاَل اأَلْنَصاِريُّ

َدَك الُل َتَعاَل بَِمَلٍك َكِريٍم«)3(. »اْسُكْت، َفَقْد َأيهَّ

وَن َأْهَل َبْدٍر  بِيِّ l َفَقاَل: َما َتُعدُّ ويف »صحيِح الُبخارّي«: َجاَء ِجرْبِيُل إىَِل النَّ
ِفيُكْم؟ َقاَل: »ِمْن َأْفَضِل اْلُْسِلِمَي«، َأْو َكِلَمًة َنْحَوَها- َقاَل: »َوَكَذلَِك َمْن َشِهَد َبْدًرا 

ِمَن اْلاََلئَِكة«)4(.
)1( صحيح: رواه مسلم )1763(.
)2( صحيح: رواه مسلم )1763(.

)3( صحيح: رواه أمحد يف »مسنده« )177/1 (، ]صححه حمققو املسند[..
)4( صحيح: رواه البخاري )3992(
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َنَصَ اهلُل املسلِمَي عىل الكافِريَن يوَم بدٍر، وامَتنَّ  النَُّص عىل الكافِريَن؛ فقد  ثانيًا: 
)ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  اهلُل عىل املؤمنَِي بذلَك، فقاَل تعاىل: 
)ٱ ٻ ٻ ٻ  تعاىل:  وقاَل  ]آل عمران[،  ٹ ٹ ٹ ڤ( 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( ]األنفال[.

ِة الُكفِر يف هذِه املَعركِة. ثالثًا: هالُك أئِمَّ

l َأَمَر َيْوَم  يقوُل قتادُة: َذَكَر َلَنا َأَنُس ْبُن َمالٍِك، َعْن َأيِب َطْلَحَة، َأنَّ َنبِيَّ اهللِ 
يَن َرُجاًل ِمْن َصَناِديِد ُقَرْيٍش، َفُقِذُفوا يِف َطِويٍّ ِمْن َأْطَواِء َبْدٍر َخبِيٍث  َبْدٍر بَِأْرَبَعٍة َوِعْشِ
الَِث  بٍِث، َوَكاَن إَِذا َظَهَر َعىَل َقْوٍم َأَقاَم بِاْلَعْرَصِة َثاَلَث َلَياٍل، َفَلامَّ َكاَن بَِبْدٍر اْلَيْوَم الثَّ خُمْ
َبَعُه َأْصَحاُبُه َوَقاُلوا: َما ُنَرى َيْنَطِلُق إاِلَّ  َأَمَر بَِراِحَلتِِه َفُشدَّ َعَلْيَها َرْحُلَها ُثمَّ َمَشى، َواتَّ
، َفَجَعَل ُيَناِديِْم بَِأْساَمئِِهْم َوَأْساَمِء آَبائِِهْم: َيا  ِكيِّ لَِبْعِض َحاَجتِِه، َحتَّى َقاَم َعىَل َشَفِة الرَّ
ا َقْد َوَجْدَنا  ُكْم َأنَُّكْم َأَطْعُتُم اهلَل َوَرُسوَلُه؟ َفإِنَّ ُفاَلُن ْبَن ُفاَلٍن! َوَيا ُفاَلُن ْبَن ُفاَلٍن! َأَيُسُّ
ا؟ َقاَل: َفَقاَل ُعَمُر: َيا َرُسوَل اهللِ!  ُكْم َحقًّ ا َفَهْل َوَجْدُتْم َما َوَعَد َربُّ َنا َحقًّ َما َوَعَدَنا َربُّ
ٍد بَِيِدِه!  مَّ l: َوالَِّذي َنْفُس حُمَ ُم ِمْن َأْجَساٍد اَل َأْرَواَح هَلَا؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللِ  َما ُتَكلِّ
َتْوبِيًخا  َقْوَلُه  َأْسَمَعُهْم  َحتَّى  اهلُل  َأْحَياُهُم  َقَتاَدُة:  َقاَل  ِمْنُهْم.  َأُقوُل  مِلَا  بَِأْسَمَع  َأْنُتْم  َما 

ًة َوَنَدًما)1(. َوَتْصِغرًيا َوَنِقيَمًة َوَحْسَ

 واألصُل أن األمواَت ال َيسمعوَن؛ ولكن ما كاَن يف هذه املَوِقَعِة، ويف هذا 
الَوقِت إنام كاَن -كام قاَل قتادُة- َتوبيخًا وَتصغريًا.. إلخ.

وكذلَك عنَدما ُيوضُع املَيُت يف َقرِبه وَينِصُف عنه الّناُس؛ َيسَمُع َقرَع نِعاهِلم.
أما يف غرِي هذيِن احلالِي فال َيسمعوَن.

)1( متفق عليه: رواه البخاري )3976(، ومسلم )2874( واللفظ للبخاري.
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من  رُجاًل  َسبعَي  منُهم  فَقَتلوا  وَقتاًل؛  َأرسًا  امُلشِكَي؛  أكتاَف  اهلُل  َمنَحهُم  رابعًا: 
وللمؤِمنَي،  ولرسولِه  هللِ  ُة  الِعزَّ فكانِت  سبعَي؛  وَأرَسوا  الُكفِر،  َصناديِد 

ولكنَّ امُلنافِقَي ال َيعَلموَن.

 َذَكرنا يف اخُلطبِة املاضيِة أن رسوَل اهلل l دعا عىل أيب جهٍل ومن مَعه من 
، فقاَم  صناديِد الُكفِر عنَد الكعبِة، عنَدما َوَضعوا عىل رأِسه سال اجَلزوِر وهو ُيَصلِّ
»اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم  من صالتِه وَرَفَع يَديه، وقاَل: 
فكان  آنفًا-،  َذَكرنا  له -كام  اهلُل  فاستجاَب  بأسامئِهم؛  َذَكَرُهم  ثم  بقريش«،  عليك 
أنَّ هؤالِء الذيَن َدعا عليِهُم النَّبيُّ l يوَم أن كاَن ُيَصّل عنَد الَكعبِة ُقتِلوا مجيعًا يف 

َغزوِة بدٍر الُكربى.

عاَء -ولو َبعَد حٍي؛ فقد َدعا موسى عىل فرعوَن،  فاهلُل عزَّ وجلَّ َيستجيُب الدُّ
فأهلَكُه اهلُل بعَد أربعَي سنًة.

ودعا رسوُلنا l عىل أيب َجهٍل وصناديِد الُكفِر؛ فاستجاَب اهلُل له بعَد ذلَك 
بسنواٍت.

يِل والّنهاِر،  عاَء باللَّ عاِء يا عباَد اهللِ!، وال َتيَأسوا، وال َترُتكوا الدُّ فعليُكم بالدُّ
لمِة. يِل اآلخِر، ادعوا عىل أعداء اإلسالِم الظَّ ويف َجوِف اللَّ

نيا ُظلاًم وُجورًا وُفسادًا وُطغيانًا، َيقتلوَن األطفاَل والنِّساَء، ال  الذيَن مألوا الدُّ
ًة. َيرُقبوَن يف مؤمٍن إاّلً وال ِذمَّ

َك وامُلِشكَي. اللهمَّ أِعزَّ اإلسالَم وامُلسلِمَي، وَأِذلَّ الشِّ
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حممٌد l والدعاُء يوَم األحزاِب

عاُء َينفُع مما َنَزَل ومما مل َينِزل. ا اإلخوُة عباَد اللِ! الدُّ أهيُّ

وئ  )ى ائ ائ ەئ ەئ وئ   :l اهلُل عزَّ وجلَّ لرسولِه  يقوُل 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ( ]البقرة:186[.

َعاَء َيْنَفُع ِمهَّا َنَزَل َوِمهَّا َلْ َيْنِزْل، َفَعَلْيُكْم ِعَباَد  وَيقوُل النَّبيُّ l أُلمتِه: »إِنهَّ الدُّ
َعاِء«)1(.  ِ بِالدُّ اللهَّ

قاَل  َفضِله،  من  نسأَله  وأن  ندعَوه  أن  كتابِه  يف  وتعاىل  تبارَك  اهلُل  أمَرنا  وقد 
ۇ(  ڭ  ڭ  )ڭ  تعاىل:  وقال  ]غافر:60[،  ٺ(  ٺ  )ٺ  تعاىل: 

]النساء:32[.

َوَأْنُتْم ُموِقُنوَن  »اْدُعوا الَل   :l عاِء، فقاَل  l أّمَته عىل الدُّ وقد حثَّ النَّبيُّ 
بِاإِلَجاَبِة«)2(.

َعاُء.« )3(. وقاَل l: »إِنهَّ الَل َحيِىٌّ َكِريٌم  وقاَل l: »اَل َيُردُّ اْلَقَضاَء إاِلهَّ الدُّ
«)4(. وقاَل l: »َأْعَجُز  ا ِصْفًرا َخائَِبَتْيِ ُهَ ُجُل إَِلْيِه َيَدْيِه َأْن َيُردهَّ َيْسَتْحيِى إَِذا َرَفَع الرهَّ

َعاِء«)5(. النهَّاِس َمْن َعَجَز َعِن الدُّ
)1( حسن لغريه: رواه الرتمذي ) 3548(، وأمحد )234/5(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1634([.
)2( حسن لغريه: رواه الرتمذي )3479(، واحلاكم )1817(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1635([.

)3( حسن: رواه الرتمذي )2139(، ]»السلسلة الصحيحة« رقم )154([.
)4( صحي�ح: رواه الرتم�ذي )3556(، وأب�و داود ) 1488(، واب�ن ماج�ه )3865( وأمح�د )438/5(، 

]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1635([. 
)5( صحيح: رواه أبو يعىل يف »مس�نده« )6649(، وأبو الش�يخ يف »األمثال« )217(، ]»السلسلة الصحيحة« 

.])601(
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عاِء  بالدُّ عاِء ويف االنتفاِع  الدُّ l مثاًل أعظَم يف  اهللِ  لنا رسوُل   وقد ضَب 
.l عاَء من رسولِنا َم الدُّ فتعاَلوا بنا -يا عباَد اهللِ!- لَنتعلَّ

َيستجيُب  اهلَل  أن  ولَتعَلموا  َينِزل،  مل  ومما  َنَزَل  مما  َينفُع  عاَء  الدُّ أن  ولَتعَلموا 
عاَء ممن َدعاه. الدُّ

 َنعيُش وإّياُكم يف هذه اخُلطبِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- َمع غزوِة األحزاِب، والتي 
َدعا النَّبيُّ l فيها عىل األحزاِب، فاستجاَب اهلُل دعوَته وهزَمُهم وحَده.

بوا  َيت غزوُة األحزاِب هبذا االسِم؛ ألن اليهوَد لعَنهُم اهلُل هم الذيَن حزَّ  ُسمِّ
األحزاَب عىل رسوِل اهللِ l وعىل امُلسلِمَي، فكاَن امُلحاِربوَن لرسوِل اهللِ l فيها 
َة، وامُلشكوَن من قبائِل الَعرِب، واليهوُد  َخسَة أصناٍف، وهُم امُلشكوَن من أهِل مكَّ

من خارِج املدينِة، ويوُد بني ُقَريظَة من داخِل املدينِة، واملنافقوَن.

 وكاَن سبُب هذه الغزوِة: أنَّ اليهوَد ملا رَأوا انتصاَر امُلشِكَي عىل امُلسلمَي 
َيوم ُأُحٍد وَعِلُموا بِميعاِد أيب سفياَن لَغزِو امُلسلِمَي: َخَرَج أرشاُفهم -كَسالِم بِن 
ضوَنم عىل َغزِو  َة، ُيرِّ أيب ُحَقيق، وَسالِم بن ِمْشَكم، وغرِيهم- إىل قريٍش بمكَّ
قريٌش،  فأجاَبتهم  َينصوُهم،  أن  َوَوعدوُهم  عليه،  ويؤلِّبوَنم   ،l اهللِ  رسوِل 
الَعرِب  قبائِل  يف  طاُفوا  ثم  هلم،  فاستجاُبوا  فَدَعْوهم،  َغَطفان؛  إىل  خرجوا  ثم 
-وقائُدهم  قريٌش  فَخرَجت  استجاَب،  من  هلم  فاستجاَب  ذلَك،  إىل  يدعوَنم 
أبو سفياَن يف أربعِة آالٍف-، وَخرَجت قبائُل الَعرِب، وكاَن من واىف اخَلندَق من 

الكّفاِر َعشُة آالٍف)1(.

حابَة، فأشاَر عليه سلامُن  وملا َسِمَع رسوُل اهللِ l بَمسرِيهم إليه؛ استشاَر الصَّ
l، فباَدَر  الفاريسُّ بَحفِر خندٍق َيوُل بَي العدوِّ وبَي املدينِة، فأَمَر به رسوُل اهللِ 

)1( »زاد املعاد« )271-270/3(.
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إليه امُلسلموَن، وَعِمَل بَنفِسه فيه)1(.

يقوُل أنٌس m: َخَرَج رسوُل اهللِ l إىل اخَلندِق؛ فإذا امُلهاِجروَن واألنصاُر 
َيفروَن يف َغداٍة باردٍة، فلم يُكن هلم عبيٌد َيعَملوَن ذلَك هلم، فلام رأى رسوُل اهللِ 

 :l ما هِبم من النََّصِب واجُلوع؛ قاَل l

اآلِخَرْه َعْيُش  اْلَعْيَش  إِنَّ  ُهمَّ  اللَّ

 

َف��اْغ��ِف��ْر لِ��أَلْن��َص��اِر َوامْلُ��َه��اِج��َرْه

 

فقاُلوا جُميبَِي له: )2(

��ًدا ��مَّ َن��ْح��ُن الَّ��ِذي��َن َب��اَي��ُع��وا حُمَ

 

)2( َأَب���ًدا  َبِقيَنا  َم��ا  اإِلْس���اَلِم  َع��ىَل 

 

فلام انَتهى امُلسلموَن من َحفِر اخَلندِق بَشجاعٍة وُقّوٍة، يف هذا الَوقِت الَقصرِي، 
عبِة، وكاَن حفُر اخَلندِق أماَم َسْلع -وهو َجبٌل َخلَف ُظهوِر  روِف الصَّ ويف هذِه الظُّ
l يف ثالثِة آالٍف من  اِر-؛ َخَرَج رسوُل اهللِ  امُلسلِمَي، واخَلندُق بيَنهم وبَي الُكفَّ

نًا باجَلبِل من َخلِفه، وباخَلندِق أماَمه)3(. امُلسلِمَي، ُمَتَحصِّ

ٍد l وأصحابِه،  وكانت قريٌش يف طريِقها إىل املَدينِة، ُتريُد أن َتقيِضَ عىل حُممَّ
ُبرؤيِِة  ُفوِجَئْت  َوَصَلت  فلام  امُلقاتِلَي،  ُقريٌش يف نحِو َعشِة آالٍف من  أقَبَلت  وقد 
امُلسلموَن  أمَطَرهُم  بذلَك؛  وا  مهُّ ام  ُكلَّ إذ  اقتحاِمه،  ِة  كيفيَّ يف  واحتاروا  اخَلندِق، 

هاِم، واشتدَّ احِلصاُر وطاَل؛ حتى قالوا: إن احِلصاَر داَم شهرًا. بالسِّ

 كاَن النَّبيُّ l مع أصحابِه يف ثالثِة آالِف ُمقاتٍل، اخَلندُق أماَمهم، واجَلبُل 
خلَف ُظهوِرهم، ويف اجلانِب اآلخِر للَخندِق األحزاُب بقيادِة أيب سفياَن يف َعشِة 

آالِف ُمقاتٍل.
)1( »زاد املعاد« )271/3(.

)2( متفق عليه: رواه البخاري )2834(، ومسلم )1805(.
)3( »زاد املعاد« )271/3(.
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نوا  سوَل l وامُلسلِمَي مل َيتمكَّ اِر ال َتنَقِطع، حتى إن الرَّ وكاَنت َهَجامُت الكفَّ
َعت َبعُد-. من أداِء صالِة العِص يف أحِد األياِم -ومل تُكن صالُة اخلوِف قد رُشِ

وحاوَل رجٌل من امُلِشكَي أن َيقتِحَم اخلندَق بَفرِسه، فاقتَحَم اخَلندَق فعاًل؛ 
به ضبًة واحدًة،  َم هلذا امُلِشِك وَتَصّدى له، فَضَ فقاَم علُّ بُن أيب طالٍب m. وَتَقدَّ
جِل الذي حاوَل  فَقىض عليه، ومل يُكن هناَك قتاٌل يف َغزوِة األحزاِب؛ إال مَع هذا الرَّ

أن َيقَتِحَم اخلندَق.

ِة اليت أحاَطت بامُلسلِمنَي يف أرِض املَعركِة:  دَّ  انُظروا َمعي إىل الشِّ
أواًل: أعداُد الكّفاِر كبريٌة جدًا؛ بَلَغت عشَة آالِف مقاتٍل.

ثانيًا: جوٌع شديٌد، وبرٌد قارٌس، وريٌح شديدٌة.

ثالثًا: غدُر يوِد بني ُقريظَة بامُلسلِمَي وَنقُضهُم الَعهَد الذي بيَنهم وبَي رسوِل اهللِ 
.l

رابعًا: كالُم امُلنافِقَي والذيَن يف قلوهِبم َمرٌض وإشاعاُتم، حيُث قالوا: )ۀ ۀ 
ہ ہ ہ ہ ھ( ]األحزاب[.

عيًا أنه خَياُف عىل بيته، وهم  ومنُهم من َتَرَك أرَض املَعركِة وَرَجَع إىل املدينِة مدَّ
ال يريدون إال فرارًا.

حتيُط  كاَنت  التي  ِة  دَّ الشِّ هذه  َخرَب  كتابِه  يف  علينا  وجلَّ  عزَّ  اهلُل  َقصَّ  وقد 
بامُلسلِمَي يف غزوِة األحزاِب.

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڦ   : وجلَّ عزَّ  اهلُل  يقوُل 
ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 



155 الدعاء النافع

ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ 
ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( ]األحزاب[.
قاَل  امُلؤمنَِي،  إيامَن  ُتظِهُر  َكذلَك  فهي  امُلنافِقَي؛  نِفاَق  ُتظِهُر  دائَِد  الشَّ أنَّ  كام 

ِة: )ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ(. دَّ تعاىل خُمرِبًا عن قوِل امُلنافِقَي عنَد الشِّ

عنُهم-:  اهلُل  ِة -كام حكى  دَّ الشِّ قالوا يف هذه  فَقد  الّصادقوَن؛  املؤمنوَن  وأما 
ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  )حئ 

يت جث مث ىث يث( ]األحزاب[.
l إىل اهللِ؛ فقاَم ُيَصلِّ  دائِد وامَلصاعِب فَقِد التجَأ رسوُل اهللِ  ومَع هذه الشَّ
وَيدعو عىل األحزاِب، ويطلُب من ربِّه الَعوَن وامَلدَد والنََّص؛ ألنه َيعَلُم أنَّ الذي 
جُييُب  الذي  وهو  والَكرَب،  الغمَّ  َيكِشُف  الذي  وهو  اهلُل،  هو  عاَء  الدُّ َيستجيُب 

امُلضَطرَّ إذا َدعاُه.

ُهمهَّ  يقوُل عبُداهللِ بُن أيب َأوىف n: َدعا رسوُل اهللِ l عىل األحزاِب فقاَل: »اللهَّ
ْم«)1(. ُهمهَّ اْهِزْمُهْم َوَزْلِزْلُ يَع اْلَِساِب، اْهِزِم اأَلْحَزاَب، اللهَّ ُمْنِزَل اْلِكَتاِب! َسِ

َنا َعَلْيِهْم«)2(. ُهمهَّ اْهِزْمُهْم، َواْنُصْ ويف روايٍة: »اللهَّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )2933(، ومسلم )1742(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري ) 2699(، ومسلم )1742(.
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عاِء وَنتاِئِجه:  عاِء؛ فانُظروا إىل َثَراِت الدُّ لَقِد انتفَع النَّيبُّ l بالدُّ
َق اهلُل َشمَل األحزاِب، َفدبَِّت الُفرَقُة بَي امُلشِكَي والَيهوِد. أواًل: َفرَّ

ثانيًا: أرسَل اهلُل عىل امُلِشكَي ُجندًا من جنوِده )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ( (؛ وهي 
إال  ِقْدرًا  هلم  َتَدُع  وال  ِخياَمهم،  ُتَقّوُض  َفَجَعَلت  ديدُة،  الشَّ الباردُة  يُح  الرِّ

َكَفأتا، وال َخيمًة إال َنزعتها، وال نارًا هلم إال أطَفَأتا.

قلوهِبُم  يف  ويلقون  يزلزلونم  املالئكِة،  من  ُجندًا  امُلشِكَي  عىل  اهلل  أرسَل  ثالثًا: 
عَب واخَلوَف. الرُّ

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڦ  تعاىل:  قاَل 
 :l وق��اَل  ڌ(،  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

ُة. ِقيَّ يُح الشَّ َبا«)1( وهي الرِّ ُت بِالصهَّ »ُنِصْ

نا بَخرِب األحزاِب بعَد أِن استجاَب اهلُل دعوَة  يقوُل حذيفُة m -وهو خُيرِبُ
ِ l َلْيَلَة اأَلْحَزاِب، َوَأَخَذْتَنا ِريٌح َشِديَدٌة َوَقرٌّ  َنبيِّه فيِهم-: َلَقْد َرَأْيُتَنا َمَع َرُسوِل اهللَّ
َيْوَم اْلِقَياَمِة؟«.  َيْأتِينِي بَِخَبِ اْلَقْوِم َجَعَلُه الُل َمِعي  l: »َأاَل َرُجٌل   ِ َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ
ا َأَحٌد، ُثمَّ َقاَل: »َأاَل َرُجٌل َيْأتِيَنا بَِخَبِ اْلَقْوِم َجَعَلُه الُل َمِعي َيْوَم  َفَسَكْتَنا َفَلْم جُيِْبُه ِمنَّ
ا َأَحٌد، ُثمَّ َقاَل: »َأاَل َرُجٌل َيْأتِيَنا بَِخَبِ اْلَقْوِم َجَعَلُه الُل  اْلِقَياَمِة؟« َفَسَكْتَنا َفَلْم جُيِْبُه ِمنَّ
ا َأَحٌد، َفَقاَل: »ُقْم َيا ُحَذْيَفُة َفْأتَِنا بَِخَبِ اْلَقْوِم«.  َمِعي َيْوَم اْلِقَياَمِة؟« َفَسَكْتَنا َفَلْم جُيِْبُه ِمنَّ
ا إِْذ َدَعايِن بِاْسِمي َأْن َأُقوَم، َقاَل: »اْذَهْب َفْأتِنِي بَِخَبِ اْلَقْوِم َواَل َتْذَعْرُهْم  َفَلْم َأِجْد ُبدًّ
اٍم َحتَّى َأَتْيُتُهْم، َفَرَأْيُت َأَبا ُسْفَياَن  اَم َأْمِشى ىِف مَحَّ ْيُت ِمْن ِعْنِدِه َجَعْلُت َكَأنَّ «، َفَلامَّ َولَّ َعَلهَّ
اِر، َفَوَضْعُت َسْهاًم ىِف َكبِِد اْلَقْوِس َفَأَرْدُت َأْن َأْرِمَيُه، َفَذَكْرُت َقْوَل  َيْصىِل َظْهَرُه بِالنَّ
ىِف  َأْمِشى  َوَأَنا  َفَرَجْعُت  أَلَصْبُتُه،  َرَمْيُتُه  َوَلْو   .» َعَلهَّ َتْذَعْرُهْم  »َواَل   l  :ِ اهللَّ َرُسوِل 

)1( متفق عليه: رواه البخاري ) 1035(، ومسلم )900(.
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 l ِ ُتُه بَِخرَبِ اْلَقْوِم، َوَفَرْغُت ُقِرْرُت، َفَأْلَبَسنِي َرُسوُل اهللَّ ِم، َفَلامَّ َأَتْيُتُه َفَأْخرَبْ امَّ ِمْثِل احْلَ
ِمْن َفْضِل َعَباَءٍة َكاَنْت َعَلْيِه ُيَصلِّ ِفيَها، َفَلْم َأَزْل َنائاًِم َحتَّى َأْصَبْحُت، َفَلامَّ َأْصَبْحُت 

َقاَل: »ُقْم َيا َنْوَماُن!«)1(.

رابعًا: َردَّ اهلُل الكّفاَر بَغيِظهم مل َينالوا َخريًا.

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  )ڃ  تعاىل:  قاَل 
وَن  جَيرُّ ُقلوهِبم؛  يف  بَغيِظهم  َرَجعوا  َفقد  ژ(،  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

أذياَل اخِلزِي والعاِر.

وقد كاَن النَّبيُّ l َيْعَلُم أنَّ َنصُه يوَم األحزاِب من اهللِ وحَده، ولذلَك امَتنَّ 
)ڦ ڦ ڦ  النَِّص، فقاَل تعاىل:  بنِعمِة هذا  امُلؤمنَِي  اهلُل تبارَك وتعاىل عىل 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ(.
. ه يف هزيمِة األحزاِب إىل اهللِ عزَّ وجلَّ ولذا؛ كاَن l َينِسُب الَفضَل كلَّ

َوْحَدُه،  الُل  إاِلهَّ  إَِلَه  »اَل  يقوُل:   l اهللِ  رسوُل  كاَن   :m هريرَة  أبو  يقوُل 
َصَدَق َوْعَدُه، َوَنَصَ َعْبَدُه، َوَهَزَم اأَلْحَزاَب َوْحَدُه«)2(.

خامسًا: أراَح اهلُل املؤمنَِي يف املَدينِة من يوِد بني ُقَريظَة، الذين َغَدروا بامُلسلِمَي، 
.l سوِل وَنَقُضوا الَعهَد الذي كاَن بيَنهم وبَي الرَّ

اَلَح، َواْغَتَسَل َفَأَتاُه ِجرْبِيُل َوَقْد َعَصَب َرْأَسُه  ْنَدِق َوَوَضَع السِّ  مَلَّا َرَجَع َيْوَم اخْلَ

ِ َما َوَضْعُتُه، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ l َفَأْيَن؟ َقاَل:  اَلَح َفَواهللَّ اْلُغَباُر، َفَقاَل: َوَضْعَت السِّ
َهاُهَنا َوَأْوَمَأ إىَِل َبنِي ُقَرْيَظَة، َفَخَرَج إَِلْيِهْم )3(.

)1( صحيح: رواه مسلم )1788(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري ) 4114(، ومسلم ) 2724(.

)3( صحيح: رواه البخاري )2813(.
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ٍة، ولكنَّهم  ٍة وَمَشقَّ الِقتاِل وقد عادوا بعَد ِشدَّ l وامُلسلموَن إىل  النَّبيُّ  عاَد 
كانوا إذا ُدُعوا إىل اهللِ ورسولِه؛ قالوا: َسِمعنا وأَطعنا. فَخَرجوا إىل يوِد بني ُقَريظَة، 
موا أنفَسهم، فَقَتَل  هُم النَّبيُّ l، حتى سلَّ َن الَيهوُد يف ُحصوِنم، فحارَصَ وقد حَتصَّ

ِرجاهَلم، وَسبى نِساَءُهم وأوالَدُهم، وَأَخَذ أرَضهُم ودياَرُهم وأمواهَلُم.

نا جلَّ وعال يف كتابِه؛ إذ يقوُل: )ژ ڑ ڑ ک  نا بذلَك ربُّ خُيرِبُ
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ( ]األحزاب[.
وهذه هي نايُة الغدِر واخليانِة، ومها من صفاِت اليهوِد ال َتنَفكُّ عنُهم أبدًا، 

)ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  فقاَل تعاىل:  الذي خلَقُهم،  اهلُل  َوَصَفهُم  كام 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  )ڌ  تعاىل:  وقاَل  ]البقرة:100[،  ۈ( 

ڑ ڑ ک ک ک ک( ]األنفال[.
بعُض  قاَل  الَغدِر واخليانِة، حتى  أهُل  ُهم  الَيهوَد  أن  َيشَهُد؛  الّتاريُخ  وها هو 

امُلسلِمَي: )لو َترَكِت احلمرُي َنيَقها، واألفاعي َلدَغها؛ َترَك اليهوُد نقَضهم للُعهوِد(.

ُة الَغدِر اليهوُد من  يَِّئ ال َييُق إال بأهلِه، فقد َخَرَج أئِمَّ ولكن اعَلموا أنَّ املَكَر السَّ
ضوُهم عىل امُلسلِمَي، ُيريدوَن أن َيتَخلَّصوا من اإلسالِم  بني ُقَريظَة إىل الكّفاِر، وَحرَّ
يُِّئ إال بأهِله، فَوَقَع عىل رؤوِسهم، وَقَتُلوا أنفَسهم،  وامُلسلِمَي؛ فلم َيِْق هذا املَكُر السَّ

وُسبَِيت نساُؤهم، وأُِخَذت أمواهُلم، وَتَشتَّتوا يف البالِد -َشتََّت اهلُل َشمَلهم-.

ًة  نسأُل اهلَل العظيَم ربَّ الَعرِش الَعظيِم أن ُيَشتَِّت َشمَل أعداِء اإلسالِم عامَّ
َتهم بعَد َغزوِة األحزاِب. َننا من رقاهِبم، كام َشتَّ ًة، وأن ُيَمكِّ والَيهوِد خاصَّ
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 الدعاء ينفع
دعاُء حممٍد l يف غزوِة حنني

عاُء َينَفُع.  ا اإلخوُة عباَد اللِ! الدُّ أهيُّ

ِة:  الِعزَّ ربُّ  ويقوُل  ]غافر:60[،  ٺ(  ٺ  )ٺ   : وجلَّ عزَّ  اهلُل  يقوُل 
)ڭ ڭ ڭ ۇ( ]النساء:32[، ويقوُل تعاىل: )ى ائ ائ ەئ 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ( ]البقرة:186[.
إاِلهَّ  َرِحٍم  َقِطيَعُة  َواَل  إِْثٌم  ِفيَها  َلْيَس  بَِدْعَوٍة  َيْدُعو  ُمْسِلٍم  ِمْن  »َما   :l ويقوُل 
ِخَرَها َلُه يِف اآْلِخَرِة،  ا َأْن َيدهَّ َل َلُه َدْعَوُتُه، َوإِمهَّ ا َأْن ُتَعجهَّ ا إِْحَدى َثاَلٍث: إِمهَّ َأْعَطاُه الُل ِبَ

وِء ِمْثَلَها«)1(. َف َعْنُه ِمْن السُّ ا َأْن َيْصِ َوإِمهَّ

َعاِء«)2(. ِ بِالدُّ َعاَء َيْنَفُع ِمهَّا َنَزَل َوِمهَّا َلْ َيْنِزْل، َفَعَلْيُكْم ِعَباَد اللهَّ وقاَل l: »إِنهَّ الدُّ

عاِء  بوا لنا َمَثاًل أعَظَم يف االنتِفاِع بالدُّ الُم َضَ الُة والسَّ   واألنبياُء عليِهُم الصَّ
فقاَل اهلُل عزَّ وجلَّ يف َوصِفهم: )ې ې ى ى ائ ائ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ( ]األنبياء:90[.

عاِء. عاِء ويف االنتفاِع بالدُّ َب لنا رسوُلنا l َمَثاًل أعظَم يف الدُّ وقد َضَ

عاَء َينَفُع مما َنَزل  عاَء من رسولِنا l، ولَتعَلموا أن الدُّ َم الدُّ فتعاَلوا بنا لَنتعلَّ
عاَء ممن َدعاُه. َة اإلسالِم أن اهلَل َيستجيُب الدُّ ومما مل َينِزل، ولَتعَلموا يا أمَّ

تعاَلوا بنا لَنعيَش يف هذه اخُلطبِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- مَع َغزوِة ُحَنٍي، التي َدعا 
ه عىل أعدائِه، فاستجاَب اهلُل له. فيها النَّبيُّ l َربَّه أن َينُصَ

)1( حسن صحيح: رواه أمحد )18/3(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1633([.
)2( حسن لغريه: رواه الرتمذي ) 3548(، وأمحد )234/5(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1634([.
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لُقريٍش  َتَبعًا  النَّاُس  كاَن  فقد  للُمسلِمَي،  عظيٍم  فتٍح  بدايَة  َة  مكَّ فتُح  كاَن 
ِك  الشِّ عاِصمَة  ُة  مكَّ وكانت  إسالِمهم،  يف  لُقَريٍش  َتبٌع  م  أنَّ كام  جاِهليَّتِهم،  يف 
l مَع َقوِمه وَعشرَيتِه، فإن  َيفَعُل رسوُل اهللِ  َتنتِظُر ما  ِة، وكاَنِت الَقبائُل  والَوَثنِيَّ
م يكونوَن بذلَِك قد  ت ُقريٌش؛ فإنَّ َنَصه اهلُل عليِهم؛ َدَخلوا يف دينِه، وإن انتَصَ

َكَفوُهم أمَره.

َة وَمن َحوهَلا  ِك وامُلشِكَي يف مكَّ َة بَمنزلِة اهلزيمِة الُكربى للشِّ فكاَن فتُح مكَّ
ِة امُلتَغطِرَسِة،  َسِة الَقويَّ ِ من قبائِل الَعرِب، فاسَتسلَم اجَلميُع؛ إال َبعَض الَقبائِل الشَّ
ها، وبعُض  ُمَضُ وُجَشُم كلُّ إليها  َمتِها بطوُن هوازَن وثقيٍف، واجتَمَعت  ُمقدِّ ويف 
الَقبائِل التي َرأت من َنفِسها ِعزًا وأَنَفًة أن ُتقابَِل هذا االنتصاَر باخُلضوِع، فاجتَمَعت 

َك إىل َحرِب امُلسلِمَي.  َرِت التحرَّ ، وقرَّ إىل مالِك بِن عوٍف النَّضيِّ

وملا أمَجع مالُك بُن عوٍف النَّضي املَسرَي إىل حرِب امُلسلِمَي؛ ساَق مع الّناِس 
أمواهَلم ونساَءهم وأبناَءهم، فلاّم ُسئَِل عن ذلَك؟ قال: أردُت أن أجَعَل َخلَف كلِّ 

َرجٍل أهَله وماَله لُيقاتَِل عنُهم.

فساَر مالُك بُن عوٍف بالّناِس، حتى َنَزل بأوطاٍس -وهو واٍد يف داِر هوازَن، 
َة بضعَة عَش ِمياًل من ِجهِة َعرفاٍت-، وهناَك اجتَمع  بالُقرِب من ُحَنٍي، َبيَنه وبَي مكَّ
ّربًا،  مالُك بُن عوٍف بَشيٍخ كبرٍي، ليَس فيه إال رأُيه ومعرُفته باحلرِب، وكاَن ُشجاعًا جُمَ
يُخ الكبرُي ملالِك بِن عوٍف أنه أخطَأ يف أخِذه لألمواِل واألبناِء والنِّساِء  فبيَّ هذا الشَّ

َمع اجَليِش.

؛ إنك قد َكرُبَت  ولِكنَّ مالَك بَن عوٍف مل َيسَتِجب لذلَك، وقاَل: واهللِ ألفعلنَّ
يِف حتى خَيُرَج من  ِكَئنَّ عىل هذا السَّ وَذَهَب عقُلك، واهللِ لتطيُعني هوازن، أو ألتَّ
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ُجفوَن  فاكِسوا  رأيتموُهم  إذا  للّناِس:  مالٌك  قاَل  ثم  أَطعناك.  فقالوا:  َظهِري! 
َة رجٍل واحٍد. وا شدَّ ُسيوِفُكم؛ ثم ُشدُّ

امُلسلِمَي،  أحواِل  عىل  ِف  للتَّعرُّ رجالِه  من  ُعيونًا  عوٍف  بُن  مالُك  وبعَث 
بِيضًا  ِرجااًل  رأينا  قالوا:  ما شأُنكم؟  ويَلُكم  قال:  َقت أوصاهُلم.  َتفرَّ فَرَجعوا وقد 

عىل َخيٍل ُبْلٍق، واهللِ ما َتَاَسكنا أن أصاَبنا ما َترى.

 ، األسلميَّ َحدَرٍد  أبا  إليهم  َبَعَث  ؛  الَعدوِّ بَمسرِي   l اهللِ  رسوُل  َسِمَع  فلام 
بَخرِبِهم،  يأتيِه  ثم  ِعلَمُهم،  َيعَلَم  حتى  فيِهم،  فُيقيَم  النَّاِس،  يف  َيدُخَل  أن  وأمَره 
رَي إىل َهواِزَن لَيلقاُهم؛ ذُِكَر له أنَّ ِعنَد صفواَن  l السَّ َفَفَعَل، فلاّم أمَجَع رسوُل اهللِ 
َة،  َة أدراعًا له وِسالحًا، فأرسَل إليه -وهو َيومئٍذ مشٌك-، فقاَل: »يا أبا أميَّ بِن أميَّ
ُد؟! قاَل: »بل  نا غدًا«. فقاَل صفواُن: أَغصبًا يا حممَّ أِعرنا ِسالَحَك هذا َنلَق فيه عُدوَّ

يا إليَك«. قال: ليَس هبذا بأٌس. ٌة وَمضمونٌة، حتى ُنَؤدِّ عاريَّ

ثم َخَرَج رسوُل اهللِ l يف اثَني عَش ألفًا من امُلسلِمَي: عشة آالف ممن كانوا 
َة -وأكثُرهم حديثو عهٍد باإلسالِم-. َة، وألفاِن من أهِل مكَّ َخَرجوا مَعه لَفتِح مكَّ

 l ِ َة َمَع َرُسوِل اهللَّ يقوُل أحُدهم -وهو احلارُث بُن مالٍك-: َخَرْجنا َعْن َمكَّ
اِر ِسْدَرٌة َيْعُكُفوَن ِعْنَدَها  إىَِل ُحَنْيٍ – ونحن حديثو عهٍد باجلاهلية- َقاَل َوَكاَن لِْلُكفَّ
اَء َعِظيَمٍة،  ا َأْسِلَحَتُهْم ُيَقاُل هَلَا: َذاُت َأْنَواٍط، َقاَل: َفَمَرْرَنا بِِسْدَرٍة َخْضَ ُقوَن هِبَ َوُيَعلِّ
ِ l: »ُقْلُتْم َوالهَِّذي  ِ! اْجَعْل َلَنا َذاَت َأْنَواٍط، َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ َقاَل: َفُقْلَنا: َيا َرُسوَل اهللَّ

)ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ُموَسى:  َقْوُم  َقاَل  َكَم  بَِيِدِه  َنْفِس 
ًة ُسنهًَّة«)1(. َكُبنهَّ ُسَنَن َمْن َكاَن َقْبَلُكْم ُسنهَّ ا َلُسَنٌن، َلَتْ َ ڤ( إِنهَّ

ٍة. وقاَل بعُض اجليِش عنَدما َنظَر إىل َكثرتِم: َلن ُنَزَم اليوَم من ِقلَّ

)1( صحيح: رواه والرتمذي )2180(، و أمحد يف »املسند« )218/5(، ]»جلباب املرأة املسلمة« )202([. 
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-جيُش  امُلسلِمَي  جيُش  َوَصَل  فلام  ُكمناَء.  للُمسلِمَي  ييُِّئ  العدوُّ  كاَن 
ِة حينئٍذ- قد  ِك والوثنيَّ التَّوحيِد- إىل ُحَنٍي، وكاَن مالُك بن عوٍف -قائُد جيِش الشِّ
رِق  يِل يف ذلَك الوادي، وَصَنع َكمينًا للُمسلِمَي يف الطُّ َسَبَقهم، فأدَخَل جيَشه باللَّ
عاِب واألخباِء واملضايِِق وأمَرهم بأن َيرُشقوا امُلسلِمَي إذا رأوهم،  واملَداِخِل، والشِّ

َة َرجٍل واحٍد. وا َشدَّ ثم َيُشدُّ

َقها  وَفرَّ والّراياِت،  األلويَة  وَعَقَد  جيَشه،   l اهللِ  رسوُل  عبَّأ  َحِر  السَّ ويف 
عوا َينحِدروَن  بِح استقبَل امُلسلموَن وادَي ُحَنٍي، ورَشَ الّناِس، ويف ِعاميِة الصُّ عىل 
وَن،  فيه، وهم ال َيدروَن بوجوِد ُكمناِء العدوِّ يف َمضايِق هذا الوادي فَبينا هم َينَحطُّ
َة رجٍل واحٍد،  ت عليِهم شدَّ إذا هِبم ُتَطُر عليِهُم النِّباُل، وإذا كتائُب الَعدوِّ قد َشدَّ
فانَشَمَر املسلموَن راِجعَي، ال َيلوي أحٌد عىل أحٍد، وكانت هزيمًة منكرًة، وشمت 

األعداء هبزيمة املسلمي.

ُم انَزموا هزيمًة ال  الَبحِر -يريُد أنَّ َتنتهي هزيمُتهم دوَن  فقال بعُضهم: ال 
قائمَة هلم بعَدها أبدًا-.

حُر اليوَم. وقال آخُر: أال بطَل السِّ

ٍد، اليوَم أقتُل حممدًا. وقال ثالٌث: اليَوم أُْدِرُك ثأري من حممَّ

 هذه حلظٌة َحِرجٌة، انفضَّ النَّاُس ُهنا وُهنا.

أنا  النَّاُس!  ا  أيُّ إّل  وا  »هُلمُّ يقوُل:  وهو  الَيمِي،  ِجهَة   l النَّبيُّ  وانحاَز 
ُد بُن عبِداهللِ« ومل َيبَق مَعه يف موِقِفه إال عدٌد قليٌل من امُلهاجِريَن  رسوُل اهللِ، أنا حممَّ

وأهِل بيتِه.

وحيَنئٍذ َظَهرت شجاعُة النَّبيِّ l التي ال َنظرَي هلا؛ فقد َطِفَق ُيرِكُز َبغلَته ِقَبَل 
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الُكّفاِر، وهو يقوُل: 
َك�����ِذْب ال  ال���نَّ���ب���يُّ  أن����ا 

 

أن����ا اب�����ُن ع��ب��ِدامل��ط��ل��ْب

 

 l ِمن عىل َبغَلتِه، َيدعو ربَّه ويطلُب النََّص منه، فقاَل l سوُل ثم َنَزَل الرَّ
! َأنِزل َنَصك«، ثم َأَمَر النَّبيُّ l الَعّباَس أن ُيناِدَي الّناَس، فقاَل  همَّ يف ُدعائِه: »اللَّ
ُمَرة!«. فأجابوا:  l: »يا عباُس! اُصخ يا معش األنصار! يا معش أصحاب السهَّ

لبَّيَك لبَّيك! حتى إذا اجتَمَع إليه منُهم مئٌة استقَبلوا الّناَس واقَتتلوا.

تِلَو  واحدًة  امُلسلِمَي  كتائُب  وتالَحَقت  األنصاِر!  َمعَش  يا  النِّداُء:  واسَتَمرَّ 
َقت؛ وجتالَد الَفريقاِن جُمالدًة شديدًة، وَنَظر رسوُل اهللِ l إىل  اأُلخرى، بعَد أن َتَفرَّ
ساحِة القتاِل، وقد احتدَم الِقتاُل، فقاَل l: »اآلَن مَحَِي الَوطيُس«، ثم أَخَذ رسوُل 
»انَزموا  قاَل:  ثم  الُكّفاِر،  ُوجوِه  يف  هبا  فَرمى  األرِض،  ُتراِب  من  َقبضًة   l اهللِ 
َمأَل  إال  الّكفاِر؛  إنسانًا من  اهلُل  َخَلَق  فام  الُوجوُه«،  ٍد!«، وقاَل: »شاَهِت  وربِّ حممَّ

هم َكلياًل، وَأمُرُهم ُمْدبِرًا. عيَنيه ترابًا من تلَك الَقبضِة، فلم َيَزل حدُّ

سوِل l؛ فام هي إال ساعاٌت قالئُل -بعَد  و لقد انتفَع امُلسلموَن بدعاِء الرَّ
نحُو  وحَدهم  َثقيٍف  من  وُقتَِل  منكرة،  هزيمة  العدو  انزَم  حتى  الَقبضِة-؛  رمِي 

بعَي، وحاَز امُلسلموَن ما كاَن مَع الَعدوِّ من ماٍل وسالٍح وُظُعٍن. السَّ

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  )ں  وتعاىل:  تبارَك  اهلُل  وق��اَل 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ائ ەئ( ]التوبة[.
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وملا انَزَم الَعدوُّ وصاَرت طائفٌة منهم إىل الّطائِف، وطائفٌة إىل َنخلٍة، وطائفٌة 
إىل أوطاٍس؛ أرَسَل النَّبيُّ l إىل أوطاٍس طائفًة من امُلطاِرديَن، َيقوُدهم أبو عامٍر 
هذه  ويف  امُلِشكَي،  جيُش  انزَم  ثم  قلياًل،  الِقتاَل  الَفريقاِن  فَتناوَش   ، األشعريُّ
َسبيًا،  الَغنائُم: ستَة آالِف رأٍس  ، وكانِت  أبو عامٍر األشعريُّ القائُد  ُقتَِل  امُلناَوشِة 
آالِف  وأربعَة  شاٍة،  ألَف  أربعَي  من  أكثَر  والَغنُم  ألفًا،  وعشيَن  أربعًة  واإلبُل 

أوقيِة فّضٍة.

.l ِّر نتيجًة لدعاِء النَّبي ل املسلمون غنيمة كبرية مع النص املؤزَّ فحصَّ

عاِء يف غزوِة ُحَنٍي هذه، وذلَك  أهيا السلمون! لقد انتفَع رسوُل اهللِ l بالدُّ
من وجوٍه: 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  )ں  تعاىل:  قاَل  ه،  عدوِّ عىل  اهلُل  نَصه  أواًل: 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ( ]التوبة[.

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  )ۆ  تعاىل:  قاَل  امُلؤمنَِي،  وعىل  عليه  سكيَنَته  اهلُل  أنزَل  ثانيًا: 
ۋ ۋ ۅ( ]التوبة:26[.

امِء ُتقاتُِل مع امُلسلِمَي، قاَل تعاىل: )ۅ ۉ ۉ  ثالثًا: أنزَل اهلُل املالئكَة من السَّ
ې( ]التوبة:26[.

ائ  ى  ى  ې  ې  )ې  تعاىل:  قاَل  َكَفروا،  الذين  َب  َعذَّ رابعًا: 
ائ ەئ( ]التوبة[.

سوُل l كلَّ ما كاَن مَع الكّفاِر. خامسًا: َغنَِم الرَّ

َة اإلسالِم! ومن الَفوائِد التي َنستفيُدها من غزوِة األحزاِب وغزوِة ُحَنٍي  أمهَّ



165 الدعاء النافع

أن النََّص من عنِد اهللِ: 

ٍة من اجلوِع، والتََّعِب، وِقّلِة الَعدِد،  ففي غزوِة األحزاِب: كاَن املسلموَن يف شدَّ
، قاَل تعاىل: )ڦ ڦ ڦ ڦ  الِح؛ ومَع ذلَك نَصُهُم اهلُل عزَّ وجلَّ والسِّ
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  ک 

ڱ ڱ( ]األحزاب[.
إىل  تِها  يَّ بُكلِّ َهت  توجَّ فَقد  قلوهِبم،  يف  اإليامِن  قوَة  هلم  اهللِ  نِص  سبُب  وكاَن 

ُ لنا ذلَك يف قولِه تعاىل: )حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب  اهللِ، وَيتبيَّ
يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث( ]األحزاب[.

فَنَصهُم اهلُل بدوِن قتاٍل: )ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ( ]األحزاب:25[.

ويف غزوِة ُحَنٍي: اغرَتَّ بعُضهم بَكثرِة عدِدهم وِسالِحهم، فقالوا: لن ُنغَلَب 
ٍة فأعطاُهُم اهلُل -واملسلمَي بعَدُهم إىل يوِم القيامِة- َدرسًا َعَملّيًا؛ حتى  اليَوم من ِقلَّ
ِة، وبعَده- أن َنعَلَم وَنعَتِقَد أن  عيَّ َيعَلموا أنَّ الواِجَب -قبَل أن نأُخَذ باألسباِب الشَّ
الَكثرِة وإىل األسِلَحِة؛ بيَّ هلم  الُقلوُب إىل  الَتفَتِت  النََّص من عنِد اهللِ. ولذلَك ملا 

م أن النََّص من عنِده، فقاَل تعاىل: )ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  رهبُّ
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ائ ەئ( ]التوبة[.
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]آل  ڳ(  ڳ  ڳ  ڳ  گ  )گ  يقول:   - وج��لَّ -عز  واهلل  ال؟  كيف 
عمران:126[.

ولكن متى َينِزُل النَّصُر عَلينا من اهلِل؟ 

نا اهلَل يف أنُفِسنا، ويف ُبيوتِنا، ويف َشوارِعنا وأسواِقنا، قاَل تعاىل:  أواًل: إذا َنَصْ
)ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( ]حممد[.

ۆ  )ۇ  تعاىل:  قاَل  لِلنَِّص،  عيَّة  الشَّ باألسباِب  أَخذنا  إذا  ثانيًا: 
ې(  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

]األنفال:60[.

اللهمَّ انص املسلمي عىل من عاداهم!
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 الدعاء ينفع
دعاء حممٌد l يف غزة خيرب

عاُء َينفُع. ا اإلخوُة عباَد اللِ! الدُّ أهيُّ
َعاِء«)1(،  ِ بِالدُّ َعاَء َيْنَفُع ِمهَّا َنَزَل َوِمهَّا َلْ َيْنِزْل، َفَعَلْيُكْم ِعَباَد اللهَّ يقوُل l: »إِنهَّ الدُّ
ويقول l: »َما ِمْن ُمْسِلٍم َيْدُعو بَِدْعَوٍة َلْيَس ِفيَها إِْثٌم َواَل َقِطيَعُة َرِحٍم إاِلهَّ َأْعَطاُه 
َأْن  ا  َوإِمهَّ ِخَرَها له يِف اآلِخَرِة،  َيدهَّ َأْن  ا  َوإِمهَّ َدْعَوُتُه،  َلُه  َل  ُتَعجهَّ َأْن  ا  إِمهَّ ا إِْحَدى َثاَلٍث؛  ِبَ

وِء ِمْثَلَها، َقاُلوا: إًِذا ُنْكثُِر؟! َقاَل: الُل َأْكَثُر« )2(.  يِصَف َعْنُه ِمَن السُّ
من أجِل ذلَك أمَرنا اهلُل عزَّ وجلَّ أن َندعَوه، فقاَل تعاىل: )ڀ ٺ 
ۇ(  ڭ  ڭ  )ڭ  ِة:  الِعزَّ ربُّ  ويقوُل  ]غافر:60[،  ٺ(  ٺ  ٺ 

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  )ى  تعاىل:  ويقوُل  ]النساء:32[، 

ۆئ ۆئ ۈئ( ]البقرة:186[.
ابَن آدَم!

حاجًة آدَم  ُب��َن��يَّ  َت��س��أل��نَّ  ال 

 

سؤاَله َتركَت  إن  َيغَضُب  اهلُل 

 

حُتَجُب ال  أب��واُب��ه  ال��ذي  وَس��ِل 

 

َيغَضُب ُيسأُل  حَي  آدَم  وُبَنيُّ 

 

عاِء  بالدُّ االنتفاِع  ويف  عاِء  الدُّ يف  أعىل  َمَثاًل   l اهللِ  رسوُل  لنا  َب  َضَ وقد 
.l ٍد عاَء من رسولِنا حممَّ َم الدُّ فَتعاَلوا بنا عباَد اهللِ لَنتعلَّ

َيستجيُب  اهلَل  أنَّ  ولَتعَلموا  َينِزل،  مل  ومما  َنَزَل  مما  َينفُع  عاَء  الدُّ أن  ولَتعَلموا 
قوا قلوَبُكم باهللِ. عاء ممَّن َدعاُه؛ لُتَعلِّ الدُّ

)1( حسن لغريه: رواه الرتمذي ) 3548(، وأمحد )234/5(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1634([.
والرتهي�ب«  الرتغي�ب  ]»صحي�ح   ،)18/3  ( أمح�د  و   ،)  3573  ( الرتم�ذي  رواه  صحي�ح:  حس�ن   )2(

.])1633(
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غزوِة  مَع  تعاىل-  اهلُل  شاَء  -إن  اخُلطبِة  هذه  يف  لَنعيَش  اهلل!  عباَد  بنا  تعاَلوا 
له،  اهلُل  فاستجاَب   ،m طالٍب  أيب  بِن  َلعلِّ   l النَّبيُّ  فيها  َدعا  والتي  َخيرَب، 

وُفتَِحت خيرُب عىل يَديه.

كاَنت خيرُب مدينًة كبريًة، ذاِت حصوٍن ومزارع، عىل ُبعِد ستِّي أو ثامنَي مياًل 
امِل، وكان سّكاُنا ِمن اليهوِد)1(. من املَدينِة، يف جهِة الشَّ

وبَي  َبيَنهم  التي  امُلعاهدَة  َنَقضوا  َخيرَب  يف  الَيهوَد  أن  الغزوِة:  هذه  وسبُب 
 l َتطويِقه  إىل  َيِدُف   ،l سوِل  الرَّ ضدَّ  ُقريٍش  مَع  ِحلفًا  وَعَقدوا   ،l النَّبيِّ 

امِل واجَلنوِب)2(. من الشَّ

بني  ضوا  املسلِمَي، وحرَّ األحزاَب ضدَّ  الذيَن حّزبوا  واليهوُد يف خيرَب هم 
.)3(l ُِّقريظَة عىل الَغدِر واخِليانِة، وهُم الذيَن حاولوا قتَل النَّبي

فكان البد من التخلص من يود خيرب، الذين هم سبٌب لكلِّ رشٍّ وبالٍء.

l املدينَة من احُلَديبيِة؛ َمَكَث هبا ِعشيَن ليلًة أو قريبًا  فلام َقِدَم رسوُل اهللِ 
منها، ثم َخَرَج غازيًا إىل خيرَب، وكاَن اهلُل عزَّ وجلَّ وعَده إّياها وهو باحُلَديبِيِة، قاَل 

تعاىل: )ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ( ]الفتح:20[.

و)ے  احُلَديبية.  ُصلَح  يعني:  ڭ(؛  ڭ  )ۓ  وَن:  املفسِّ قاَل 
ے(: خيرَب)4(.

إىل  أُيَبٍّ  بن  عبُداهللِ  امُلنافِقَي  رأُس  أرسَل  َخيرَب؛  إىل   l سوُل  الرَّ َخَرَج  وملا 
َه إليُكم، فُخذوا ِحذَركم، وال خَتافوا منه، فإنَّ  دًا َقَصَدُكم وتوجَّ يوِد خيرَب: أن حممَّ

)1( الرحيق املختوم )325(.
)2( خمتص السرية البن هشام.

)3( الرحيق املختوم )264(.
)4( زاد املعاد )3/ 275(، الرحيق املختوم )327(.



169 الدعاء النافع

ُل ال سالَح مَعهم إال قليٌل. ٍد رِشذمٌة قليلوَن، ُعزَّ تُكم كثريٌة، وقوُم حممَّ عدَّ

وَنم؛ ألنم كانوا حلفاَء  فلام َعِلَم ذلَك يوُد خيرَب؛ أرَسلوا إىل َغَطفاَن َيستِمدُّ
هم  إن  َخيرَب  ثامِر  نِصَف  هلم  طوا  ورَشَ امُلسلِمَي،  عىل  هلم  وُمظاِهريَن  َخيرَب،  يوِد 

َغَلبوا امُلسلِمَي)1(.

سوُل l -مَع جيِش امُلسلِمَي- يف طريِقهم إىل َخيرَب، َعْن َسَلَمَة  وكاَن الرَّ
َفَقاَل َرُجٌل ِمَن  َلْياًل،  َنا  ، َفِسْ l إىَِل َخْيرَبَ ْبِن اأَلْكَوِع َقاَل: َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اهللِ 
ُهَنْيَهاتَِك! َقاَل: َوَكاَن َعاِمٌر َرُجاًل َشاِعًرا  ُتْسِمُعَنا ِمْن  َأاَل  ْبِن اأَلْكَوِع:  اْلَقْوِم لَِعاِمِر 

ُدو بِاْلَقْوِم َيُقوُل:  َفَنَزَل َيْ
اْهَتَدْيَنا َما  َأْن��َت  اَل  َل��وْ ُهمَّ  اللَّ

 

اْقَتَفْيَنا َم��ا  َل��َك  ِف���َداًء  َفاْغِفْر 

 

َوَأْل����ِق����َيْ َس��ِك��ي��َن��ًة َع��َل��ْي��َن��ا

 

َعَلْيَنا ُل��وا  َع��وَّ ��َي��اِح  َوبِ��ال��صِّ

 

ْيَنا َصلَّ َواَل  ْق��َن��ا،  َت��َص��دَّ َواَل 

 

اَلَق��ْي��َن��ا إِْن  اأَلْق������َداَم  َوَث���بِّ���ِت 

 

َأَت��ْي��َن��ا بِ��َن��ا  ِص��ي��َح  إَِذا  إِنَّ����ا 

 

أب��ي��ن��ا ف��ت��ن��ًة  أرادوا  وإن 

 

ُه  ائُِق؟« َقاُلوا: َعاِمُر ْبُن اأَلْكَوِع، َقاَل: »َيْرَحُ فقاَل رسوُل اهللِ l: »َمْن َهَذا السهَّ
الل«)2(.

ثم َوَصَل جيُش امُلسلِمَي إىل أسواِر َخيرَب.

فَخَرَج  امُلسلموَن،  بَح، وَرِكَب  الصُّ َخيرَب؛ صىلَّ هبا   l اهللِ  َقِدَم رسوُل  فلام 
راعِة- وال يشعرون، بل خرجوا  أهُل َخيرَب بَمساحيِهم ومكاتِِلهم -وهي آالُت الزِّ
ٌد واخَلميُس -أي: اجليُش!-  ٌد -واهللِ!- حممَّ ألرضهم، فلام رَأوا اجليَش قالوا: حممَّ

ثم َرَجعوا هاربَِي إىل ُحصوِنم.

)1( الرحيق املختوم )329(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري ) 4196(، ومسلم )1802(.
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ا إَِذا َنَزْلَنا بَِساَحِة َقْوٍم  ، إِنهَّ ! َخِرَبْت َخْيَبُ ! الُل َأْكَبُ ُ َأْكَبُ فقاَل النَّبيُّ l: »اللهَّ
َفَساَء َصَباُح اْلُْنَذِريَن«)1(.

 :l وأرشَف عليها؛ قال: »ِقفوا«، فَوَقَف اجليُش، فقاَل l وملا دنا النَّبيُّ 
َياِطِي َوَما  مَواِت َوَما َأْظَلْلَن َوَربهَّ اأَلَرِضَي َوَما َأْقَلْلَن، َوَربهَّ الشهَّ ُهمهَّ َربهَّ السهَّ »اللهَّ
َياِح َوَما َذَرْيَن، َأْسَأُلُك َخرْيَ َهِذِه اْلَقْرَيِة َوَخرْيَ َأْهِلَها، َوَأُعوُذ بَِك  َأْضَلْلَن، َوَربهَّ الرِّ

 .)2(» ِ ُموا بِْسِم اللهَّ َها َوَشِّ َأْهِلَها َوَشِّ َما ِفيَها، َقدِّ ِمْن َشِّ

وملا كاَن اليهوُد من َأجبِن خلِق اهللِ -كام وَصَفهُم اهلُل عزَّ وجلَّ يف كتابِه- فقاَل 
)ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ  تعاىل: 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ( ]احلش[-؛ فقد حتّصنت يود 
ها حَتصينًا هو )ِحصُن ناِعم(، وكاَن هذا احلصُن هو خطُّ  خيرب يف ثامنيِة ُحصوٍن، أشدُّ
، وكاَن هذا احلصُن هو حصُن َمرحَب اليهوديِّ  فاِع األوِل للَيهوِد؛ ملَوِقِعه امُلِهمِّ الدِّ

الذي ُيَعدُّ بألف رجل .

َيْفَتُح  َرُجاًل  َغًدا  اَيَة  الرهَّ َهِذِه  »أُلْعِطَيهَّ   :l قاَل  خوِل  الدُّ ليلُة  كاَنت  وملا 
َيُدوُكوَن  النهَّاُس  َفَباَت  َقاَل:  َوَرُسوُلُه،  الُل  ُه  َوُيِبُّ َوَرُسوَلُه،  الَل  ُيِبُّ  َيَدْيِه،  َعَل  الُل 
ُهْم َيْرُجو َأْن  l، ُكلُّ ْم ُيْعَطاَها، َفَلمهَّ َأْصَبَح النهَّاُس َغَدْوا َعَل َرُسوِل اللِ  ُ َلْيَلَتُهْم َأهيُّ
َعْيَنْيِه،  َيْشَتِكي  اهللِ  َرُسوَل  َيا  ُهَو  َفِقيَل:  َطالٍِب؟«  َأِب  ْبُن  َعِلُّ  َأْيَن  َفَقاَل:  ُيْعَطاَها، 
َأ َحتهَّى َكَأْن  َقاَل: »َفَأْرِسُلوا إَِلْيِه، َفُأِتَ بِِه َفَبَصَق َرُسوُل اللِ l يِف َعْيَنْيِه َوَدَعا َلُه، َفَبَ
َيُكوُنوا  َحتَّى  ُأَقاتُِلُهْم  اهللِ!  َرُسوَل  َيا   : َعِلٌّ َفَقاَل  اَيَة«،  الرهَّ َفَأْعَطاُه  َوَجٌع،  بِِه  َيُكْن  َلْ 

)1( متفق عليه: رواه البخاري ) 371(، ومسلم )1365(.
)2( صحي�ح: رواه النس�ائي يف الك�ربى ) 8826 (، و الط�رباين )359/22، 902(، ]»فقه الس�رية للغزال« 

 .])340(
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اإِلْساَلِم،  إَِل  اْدُعُهْم  ُثمهَّ  بَِساَحتِِهْم،  َتْنِزَل  َحتهَّى  ِرْسِلَك  َعَل  »اْنُفْذ  َفَقاَل:  ِمْثَلَنا؟ 
َواِحًدا  َرُجاًل  بَِك  الُل  ِدَي  هَيْ أَلْن   ِ َفَواللهَّ ِفيِه،  ِمْن َحقِّ اللِ  َعَلْيِهْم  َيُِب  بَِم  ُهْم  َوَأْخِبْ

َعِم«)1(. ُر النهَّ َخرْيٌ َلَك ِمْن َأْن َيُكوَن َلَك ُحْ
 l ُّعاَء َينفُع مما َنَزَل ومما مل َينِزل؛ فقد َدعا النَّبي وهذا دليٌل أيضًا عىل أن الدَّ

، فرَبَِئ بإذِن اهللِ كأن مل يُكن به َوَجٌع. لَعلٍّ
ثم َخَرَج علُّ بُن أيب طالٍب m بامُلسلِمَي إىل هذا احِلصِن، وَدعا اليهوَد إىل 
عوِة، وَبَرزوا إىل امُلسلِمَي، ومَعهم مِلكهم َمرحُب، فلام  اإلسالِم، فَرَفضوا َقبوَل الدَّ

َخَرَج إىل ميداِن القتاِل، َدعا إىل امُلبارَزِة، وأَخَذ يقوُل: 
َمْرَحُب َأنِّ��ى  َخْيرَبُ  َعِلَمْت  َقْد 

 

ُب ���رَّ ��اَلِح َب��َط��ٌل جُمَ َش��اِك��ى ال��سِّ

 

ُب ُروُب َأْقَبَلْت َتَلهَّ إَِذا احْلُ

الِح.  شاكي السالح: أي تامِّ السِّ

فرَبَز إليه علٌّ وهو يقوُل: 
َحْيَدَرْه ��ي  ُأمِّ ْتنِي  َسمَّ الَّ��ِذى  َأَن��ا 

 

َك��َل��ْي��ِث َغ��اَب��اٍت َك��ِري��ِه امْلَ��ْن��َظ��َرْه

 

ْنَدَرْه اِع َكْيَل السَّ ُأوِفيِهُم بِالصَّ
أي: أقتل األعداء قتاًل واسعًا ذريعًا.

َب َرْأَس َمْرَحٍب َفَقَتَلُه، ُثمَّ َكاَن اْلَفْتُح َعىَل َيَدْيِه)2(. َقاَل: َفَضَ
الذي  احِلصِن  إىل  اليهوُد  وفرَّ  فيه،  ما  وأَخذوا  احِلصَن،  هذا  امُلسلموَن  َفَتَح 
بعَد ِحصٍن، وأَخذوا غنائَِم كثريًة  َخيرَب ِحصنًا  امُلسلموَن، وفَتحوا  وتاَبَعهُم  بعَده، 

وانتَصَ امُلسلموَن.

)1( صحيح: رواه البخاري )4210(.
)2( صحيح: رواه مسلم )1807(.
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الُم،  الُة والسَّ l؛ بَسبِب ُدعائِه عليه الصَّ ُفتَِحت َخيرُب عىل يَدي رسوِل اهللِ 
عاُء َينفُع يا عباَد اهللِ. فالدُّ

م اليهوُد ما ِعنَدهم، وأصَبحوا  َة اإلسالِم! بعَد أن َفَتَح النَّبيُّ l َخيرَب، وسلَّ أمَّ
فوا عن َغدِرهم وِخيانتِهم. من أذلِّ النَّاِس؛ مل َيتوقَّ

 ، يقوُل أبو هريرَة m: مَلَّا ُفتَِحْت َخْيرَبُ ُأْهِدَيْت لَِرُسوِل اهللِ l َشاٌة ِفيَها ُسمٌّ
ْم  ُعوا ِل َمْن َكاَن َهاُهَنا ِمَن اْلَيُهوِد«، َفُجِمُعوا َلُه َفَقاَل هَلُ l: »اْجَ َفَقاَل َرُسوُل اهللِ 
ٍء َفَهْل َأْنُتْم َصاِدِقيهَّ َعْنُه؟« َفَقاُلوا: َنَعْم َيا َأَبا  l: »إيِنِّ َسائُِلُكْم َعْن َشْ َرُسوُل اهللِ 
ْم َرُسوُل اهللِ l: »َمْن َأُبوُكْم؟« َقاُلوا: َأُبوَنا ُفاَلٌن، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ  اْلَقاِسِم! َفَقاَل هَلُ
l: »َكَذْبُتْم، َبْل َأُبوُكْم ُفاَلٌن«، َفَقاُلوا: َصَدْقَت َوَبَرْرَت، َفَقاَل: »َهْل َأْنُتْم َصاِدِقيهَّ 
ٍء إِْن َسَأْلُتُكْم َعْنُه؟« َفَقاُلوا: َنَعْم َيا َأَبا اْلَقاِسِم، َوإِْن َكَذْبَناَك َعَرْفَت َكِذَبَنا َكاَم  َعْن َشْ
ْم َرُسوُل اهللِ l: »َمْن َأْهُل النهَّاِر؟« َفَقاُلوا: َنُكوُن ِفيَها َيِسرًيا  َعَرْفَتُه يِف َأبِيَنا، َقاَل هَلُ
ِفيَها  َنْخُلُفُكْم  اَل   ِ َواللهَّ ِفيَها،  »اْخَسُؤوا   :l ْم َرُسوُل اهللِ  هَلُ َفَقاَل  ِفيَها،  ُلُفوَنَنا  خَتْ ُثمَّ 
ٍء إِْن َسَأْلُتُكْم َعْنُه؟« َقاُلوا: َنَعْم، َفَقاَل:  ْم: َفَهْل َأْنُتْم َصاِدِقيهَّ َعْن َشْ َأَبًدا، ُثمهَّ َقاَل َلُ
َلُكْم َعَل َذلَِك؟« َفَقاُلوا:  ؟« َفَقاُلوا: َنَعْم، َفَقاَل: » َما َحَ اِة ُسمًّ »َهْل َجَعْلُتْم يِف َهِذِه الشهَّ

َك)1(. ا مَلْ َيُضَّ َأَرْدَنا إِْن ُكْنَت َكاذًبا َنْسرَتِيُح ِمْنَك، َوإِْن ُكْنَت َنبِيًّ

اإلسالِم!  َة  أمَّ يا  فاحذروُهم  وخيانٍة؛  غدٍر  أهُل  اليهوَد  أن  هذا  من   َ فتبيَّ
)ڃ ڃ ڃ ڃ( ]التوبة:8[.

النَّبيِّ  لَقتِل  َيَتامَلئوَن  صاُروا  َخيرُب  ُفتَِحت  أن  وبعَد  انَزموا،  أن  بعَد  فهاُهم 
l للَقضاِء عىل اإلسالِم وامُلسلِمَي.

اللهمَّ أِرنا احلقَّ حّقًا وارُزقنا اتِّباَعه، وأِرنا الباطَل باِطاًل وارُزقنا اجتناَبه.

)1( صحيح: رواه البخاري ) 3169(.
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 الدعاء ينفع
دعاُء حممٍد l على بعض الناس

عاُء َينفُع. ا اإلخوُة عباَد اللِ! الدُّ أهيُّ

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  )ى   : وجلَّ عزَّ  اهلُل  يقوُل 
ۆئ ۆئ ۈئ( ]البقرة:186[.

َعاِء«)1(،  ِ بِالدُّ َعاَء َيْنَفُع ِمهَّا َنَزَل َوِمهَّا َلْ َيْنِزْل، َفَعَلْيُكْم ِعَباَد اللهَّ ويقوُل l: »إِنهَّ الدُّ
عاِء، فَدعا النَّبيُّ  عاِء، ويف االنتفاِع بالدُّ َب لنا النَّبيُّ l مثاًل أعَظَم يف الدُّ وقد َضَ

l عىل ُأناٍس واستجاَب اهلُل له، وَدعا ألناٍس واستجاَب اهلُل له.

 وممن َدعا عليِهُم النَّيبُّ l، واستجاَب اهلُل له: 
أواًل: سراقُة بُن مالٍك، الذي َدعا عليه النَّيبُّ l يف اهِلجرِة واستجاَب اهلُل له.

َة إىل املَدينِة؛ ومنُهم من هاجَر إىل  ُته: أنه هاَجَر امُلسلموَن بدينِهم من مكَّ وقصهَّ
َة بعَد أصحابِه من امُلهاجِريَن َينتِظُر أن ُيؤَذَن له يف  احَلبشِة وأقاَم رسوُل اهللِ l بمكَّ
َة أحٌد من املهاجِريَن؛ إال من ُحبَِس أو ُفتَِن؛ إال علَّ بَن  اهلِجرِة، ومل َيتخلَّف مَعه بمكَّ

.n ديَق أيب طالٍب، وأبا بكٍر الصِّ

الَل  َلَعلهَّ  َتْعَجْل؛  »ال  َفَقاَل:  اهْلِْجَرِة،  يِف   l  ِ َرُسوَل اهللَّ اْسَتْأَذَن  َبْكٍر  َأُبو  َكاَن 
ِ l َيْعنِي َنْفَسُه )2(. َعُل َلَك َصاِحًبا«، َفَطِمَع َأُبو َبْكٍر َأْن َيُكوَن َرُسوُل اهللَّ َيْ

.l ٍد َة يف داِر النَّدوِة؛ لَيتَِّخذوا َقرارًا حاِساًم يف أمِر حممَّ  اجتمَع كّفاُر مكَّ

ٍد l، وُيَشدَّ وثاُقه، وُيرمى به يف  فرأى بعُضهم أن ُتوَضَع الُقيوُد يف يِد حممَّ
)1( حسن لغريه: رواه الرتمذي ) 3548(، وأمحد )234/5(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1634([.

)2( صحيح بشواهده: رواه الطرباين يف الكبري )177/22، 462(، ]»فقه السرية« )158([
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عاُم، وُيرَتَك عىل ذلِك حتى يموَت. جِن، ال َيِصُله منُهم إال الطَّ السِّ

َة فال يَدُخُلها. ورأى آخُر أن ُينفى من مكَّ

ُيعطوا  ثم  َفتِّيًا،  وَسطًا  َنسيبًا  شاّبًا  قبيلٍة  كلِّ  من  يأخذوا  أن  جهل  أبو  ورأى 
َق دُمه يف  كلَّ فتًى سيفًا صارمًا، ثم َيضبوه مجيعًا ضبَة رجٍل واحٍد، فإذا َقَتلوه تفرَّ
ًة؛ فإذا مل َيبَق أماَمهم  ها، وعنَدها َتعَجُز بنو هاشٍم عن حرِب ُقريٍش كافَّ الَقبائِل كلِّ

يناها. يُة أدَّ إال الدِّ

وا عىل رأِي أيب جهٍل، وقد أخرَبنا اهلُل يف كتابِه عن تدبرِي هذه اجلريمِة  واستَقرُّ
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  )ک  بقولِه: 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ( ]األنفال[.

أن   l لرسولِه  اهلُل  أِذَن  اجلائَِر-  الَقراَر  فيه  ذوا  اختَّ الوقِت -الذي  ويف هذا 
َة إىل املَدينِة، فلام َعِلمت  َة؛ فَخَرَج النَّبيُّ l ُمهاِجرًا مَع أيب بكٍر من مكَّ ُياِجَر من مكَّ

ٍد l وأيب بكٍر. قريٌش بذلَك؛ َجَعَلت ديًة كبريًة ملن جاَء بُمحمَّ

 l  ِ َعُلوَن يِف َرُسوِل اهللَّ اِر ُقَرْيٍش جَيْ يقوُل رساقُة بُن مالٍك: »َجاَءَنا ُرُسُل ُكفَّ
الِِس  ِلٍس ِمْن جَمَ ُه، َفَبْيَناَم َأَنا َجالٌِس يِف جَمْ َوَأيِب َبْكٍر ِدَيَة ُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهاَم َمْن َقَتَلُه َأْو َأرَسَ
اَقةُ!  َقْوِمي َبنِي ُمْدلٍِج إْذ َأْقَبَل َرُجٌل ِمْنُهْم َحتَّى َقاَم َعَلْيَنا َوَنْحُن ُجُلوٌس َفَقاَل: َيا رُسَ
ْم  ُ اَقُة: َفَعَرْفُت َأنَّ ًدا َوَأْصَحاَبه، َقاَل رُسَ مَّ اِحِل َأَراَها حُمَ إيِنِّ َقْد َرَأْيُت آنًِفا َأْسِوَدًة بِالسَّ
ْم َلْيُسوا هِبِْم، َوَلِكنََّك َرَأْيَت ُفاَلًنا َوُفاَلًنا اْنَطَلُقوا بَِأْعُينَِنا ُثمَّ َلبِْثُت  ُ ُهْم، َفُقْلُت َلُه: إِنَّ
ُرَج بَِفَريِس َوِهَي ِمْن َوَراِء  يِف امْلَْجِلِس َساَعًة، ُثمَّ ُقْمُت َفَدَخْلُت َفَأَمْرُت َجاِرَيتِي َأْن خَتْ
ِه  بُِزجِّ َفَحَطْطُت  اْلَبْيِت  َظْهِر  ِمْن  بِِه  َفَخَرْجُت  ُرحْمِي  َوَأَخْذُت   ، َعَلَّ َفَتْحبَِسَها  َأَكَمٍة 
ُب يِب َحتَّى َدَنْوُت  َفَرَفْعُتَها ُتَقرِّ َفَرِكْبُتَها  َأَتْيُت َفَريِس  ْرَض َوَخَفْضُت َعالَِيُه َحتَّى  اأْلَ
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ِمْنُهْم َفَعَثَرْت يِب َفَريِس َفَخَرْرُت َعْنَها، َفُقْمُت َفَأْهَوْيُت َيِدي إىَِل ِكَناَنتِي َفاْسَتْخَرْجُت 
َفَريِس  َفَرِكْبُت  َأْكَرُه،  الَِّذي  َفَخَرَج  اَل!  َأْم  ُهْم  َأُضُّ ا  هِبَ َفاْسَتْقَسْمُت  ْزاَلَم  اأْلَ ِمْنَها 
l َوُهَو اَل َيْلَتِفُت   ِ ُب يِب َحتَّى إَِذا َسِمْعُت ِقَراَءَة َرُسوِل اهللَّ ْزاَلَم ُتَقرِّ َوَعَصْيُت اأْلَ
ْكَبَتْيِ َفَخَرْرُت  ْرِض َحتَّى َبَلَغَتا الرُّ َوَأُبو َبْكٍر ُيْكثُِر ااِلْلتَِفاَت، َساَخْت َيَدا َفَريِس يِف اأْلَ
ا ُعَثاٌن  َثِر َيَدْيَ ا َفَلامَّ اْسَتَوْت َقائَِمًة إَِذا أِلَ ِرُج َيَدْيَ ا َفَنَهَضْت َفَلْم َتَكْد خُتْ َعْنَها ُثمَّ َزَجْرُتَ
َفَناَدْيُتُهْم  َأْكَرُه  الَِّذي  َفَخَرَج  ْزاَلِم  بِاأْلَ َفاْسَتْقَسْمُت  َخاِن،  الدُّ ِمْثُل  اَمِء  السَّ يِف  َساِطٌع 
َلِقيُت  َما  َلِقيُت  ِحَي  َنْفِس  يِف  َوَوَقَع  ِجْئُتُهْم  َحتَّى  َفَريِس  َفَرِكْبُت  َفَوَقُفوا  َماِن،  بِاأْلَ
ِ l َفُقْلُت َلُه إِنَّ َقْوَمَك َقْد َجَعُلوا ِفيَك  ْبِس َعْنُهْم َأْن َسَيْظَهُر َأْمُر َرُسوِل اهللَّ ِمْن احْلَ
اَد َوامْلََتاَع َفَلْم َيْرَزآيِن  ْم َأْخَباَر َما ُيِريُد النَّاُس هِبِْم َوَعَرْضُت َعَلْيِهْم الزَّ ُتُ َيَة َوَأْخرَبْ الدِّ

ا«)1(. َومَلْ َيْسَأاَليِن إاِلَّ َأْن َقاَل : َأْخِف َعنَّ
، كاَن قد أسلَم، ثم عاَد إىل النَّصرانيَِّة، وآذى رسوَل  ثانيًا: َدعا النَّيبُّ l على َنصرانيٍّ

اهلِل l، فَدعا عليه النَّيبُّ l، فاستجاَب اهلُل له.

ا َفَأْسَلَم َوَقَرَأ اْلَبَقَرَة َوآَل ِعْمَراَن، َفَكاَن  انِيًّ يقوُل أنٌس m: »َكاَن َرُجٌل َنْصَ
ٌد إاِلَّ َما َكَتْبُت َلُه، َفَأَماَتُه  مَّ ا، َفَكاَن َيُقوُل: َما َيْدِري حُمَ انِيًّ بِيِّ l َفَعاَد َنْصَ َيْكُتُب لِلنَّ
ٍد َوَأْصَحابِِه مَلَّا َهَرَب  مَّ ْرُض، َفَقاُلوا: َهَذا ِفْعُل حُمَ اهلُل َفَدَفُنوُه َفَأْصَبَح َوَقْد َلَفَظْتُه اأْلَ
ْرُض  اأْلَ َلَفَظْتُه  َوَقْد  َفَأْصَبَح،  َفَأْعَمُقوا  َلُه  َفَحَفُروا  َفَأْلَقْوُه  َصاِحبَِنا  َعْن  َنَبُشوا  ِمْنُهْم 
ٍد َوَأْصَحابِِه َنَبُشوا َعْن َصاِحبَِنا مَلَّا َهَرَب ِمْنُهْم َفَأْلَقْوُه َفَحَفُروا  مَّ َفَقاُلوا: َهَذا ِفْعُل حُمَ
ُه َلْيَس  ْرُض، َفَعِلُموا َأنَّ ْرِض َما اْسَتَطاُعوا َفَأْصَبَح َوَقْد َلَفَظْتُه اأْلَ َلُه َوَأْعَمُقوا َلُه يِف اأْلَ

ِمْن النَّاِس َفَأْلَقْوُه«)2(.

)1( صحيح: رواه البخاري )3906(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )3617(، ومسلم بمعناه )2781(.
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ثالثًا: دعا النيب l على رجٍل أكَل بشماِله فُشلَّت يُده.

بِِشاَملِِه،   l  ِ اهللَّ َرُسوِل  ِعْنَد  َأَكَل  َرُجاًل  َأنَّ   :m األكوِع  بُن  سلمُة  يقوُل 
. َقاَل: َفاَم  َفَقاَل: ُكْل بَِيِمينَِك. َقاَل: اَل َأْسَتِطيُع، َقاَل: اَل اْسَتَطْعَت، َما َمَنَعُه إاِلَّ اْلِكرْبُ

َرَفَعَها إىَِل ِفيِه )1(.
رابعًا: دعا النَّيبُّ l على أبي جهٍل بِن هشاٍم وعدٍد من كّفاِر مكََّة الذين َوَضعوا َسال اجلزوِر 

على َظهِر رسوِل اهلِل l وهو ُيَصلِّي.

ِذيَن  ! َلَقْد َرَأْيُت الَّ قِّ ًدا l بِاحْلَ مَّ يقوُل ابُن مسعوٍد m: َفَوالَِّذى َبَعَث حُمَ
َعى َيْوَم َبْدٍر، ُثمَّ ُسِحُبوا إىَِل اْلَقِليِب َقِليِب َبْدٍر)2(. ى رَصْ َسمَّ

خامسًا: َدعا النَّيبُّ l على كّفاِر مكََّة عنَدما أعَرضوا عن َدعوِته.

بِيَّ l مَلَّا َرَأى ِمَن النَّاِس إِْدَباًرا َقاَل:  يقوُل عبُداهللِ بُن مسعوٍد m: إِنَّ النَّ
ُلوَد َوامْلَْيَتَة  ٍء، َحتَّى َأَكُلوا اجْلُ ْت ُكلَّ يَشْ ْم َسَنٌة َحصَّ ُهمَّ َسْبٌع َكَسْبِع ُيوُسَف، َفَأَخَذْتُ اللَّ
وِع، َفَأَتاُه َأُبو ُسْفَياَن َفَقاَل:  َخاَن ِمَن اجْلُ ى الدُّ اَمِء َفرَيَ َواجْلَِيَف، َوَيْنُظَر َأَحُدُهْم إىَِل السَّ
ْم،  ِحِم، َوإِنَّ َقْوَمَك َقْد َهَلُكوا َفاْدُع اهلَل هَلُ َوبِِصَلِة الرَّ َتْأُمُر بَِطاَعِة اهللِ  ُد! إِنََّك  مَّ َيا حُمَ

فدعا هلم، َفُسقوا الغيث)3(.

َعاِء«)4(. ِ بِالدُّ َعاَء َيْنَفُع ِمهَّا َنَزَل َوِمهَّا َلْ َيْنِزْل، َفَعَلْيُكْم ِعَباَد اللهَّ  »إِنهَّ الدُّ

عاِء ويف االنتفاِع  عاَء، وضَب لنا مثاًل أعظَم يف الدُّ َمنا النَّبيُّ l الدُّ وقد علَّ
عاِء. بالدُّ

 وقد َدعا النَّبيُّ l أُلناٍس، واستجاَب اهلُل له؛ وممَّن َدعا هلم: 

)1( صحيح: رواه مسلم )2021(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )520(، ومسلم )1794(واللفظ ملسلم .

)3( متفق عليه: رواه البخاري )1007(، ومسلم )2978( وقوله ) فسقوا الغيث( يف البخاري ) 1020( .
)4( حسن لغريه: رواه الرتمذي ) 3548(، وأمحد )234/5(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1634([.
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.n أواًل: ابُن عّباٍس

َمْن  َقاَل:  َوُضوًءا،  َلُه  َفَوَضْعُت  اَلَء،  اخْلَ َدَخَل   l بِيَّ  النَّ َأنَّ  َعّباٍس  اْبِن  َعِن 
يِن«)1(. ْهُه يِف الدِّ ُهمَّ َفقِّ ، َفَقاَل: »اللَّ َوَضَع َهَذا؟ َفُأْخرِبَ

.l ِّفكاَن -بعُد- ُيدعى: َحرَب األمِة، وَترمجاَن القرآِن برَبكِة َدعوِة النَّبي

n أن َيشِفَي اهلُل له َبعرَيه املريَض،  ثانيًا: َدعا النَّبيُّ l جلابِر بِن عبِداهللِ 
.l فاستجاَب اهلُل لرسولِه

 l ُّبِي يقوُل جابُر بُن عبِداهللِ: َغَزْوُت َمَع َرُسوِل اهللِ l َقاَل: َفَتاَلَحَق يِب النَّ
ُقْلُت َعيَِي،  َقاَل:  لَِبِعرِيَك؟  َما  َفَقاَل ِل:  َيِسرُي،  َيَكاُد  َفاَل  َأْعَيا  َقْد  َلَنا  َناِضٍح  َوَأَنا َعىَل 
اَمَها َيِسرُي،  َف َرُسوُل اهللِ l َفَزَجَرُه َوَدَعا َلُه، َفاَم َزاَل َبْيَ َيَدِي اإِلبِِل ُقدَّ َقاَل: َفَتَخلَّ

َفَقاَل ِل: َكْيَف َتَرى َبِعرَيَك؟ َقاَل: ُقْلُت بَِخرْيٍ َقْد َأَصاَبْتُه َبَرَكُتَك.. احلديث)2(.

ثالثًا: دعا النَّبيُّ l ألنِس بِن مالٍك.

ُهمهَّ َأْكثِْر َماَلُه َوَوَلَدُه، َوَباِرْك َلُه ِفيَم َأْعَطْيَتُه«)3(، »َوَأِطْل َحَياَتُه،  فقاَل l: »اللهَّ
َنِة الَفاِكَهَة  ِمُل يِف السَّ َواْغِفْر َلُه«)4(، فاستجاب اهلل لرسوله l فكان ألنٍس ُبْسَتاٌن َيْ

َتْيِ )5(. َمرَّ

اْهِد  ُهمَّ  اللَّ باهلِدايِة إىل اإلسالِم، فقاَل:  l ألمِّ أيب هريرَة  النَّبيُّ  َدعا  رابعًا: 
ِ l َفَلامَّ ِجْئُت  ا بَِدْعَوِة َنبِىِّ اهللَّ ُأمَّ َأبِى ُهَرْيَرَة -يقول أبو هريرة- َفَخَرْجُت ُمْسَتْبِشً
ي َخْشَف َقَدَميَّ َفَقاَلْت: َمَكاَنَك َيا َأَبا  اٌف، َفَسِمَعْت ُأمِّ ُت إىَِل اْلَباِب َفإَِذا ُهَو جُمَ َفِصْ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )143(، ومسلم )2477( واللفظ للبخاري.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )2967(، ومسلم )715(.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )6334(، ومسلم )2480(.
)4( صحيح: رواه البخاري يف »األدب املفرد« )653(، ]»صحيح األدب املفرد« )509([.

)5( صحيح: رواه الرتمذي )3833(، ]»السلسلة الصحيحة« )2241([.
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ِدْرَعَها َوَعِجَلْت َعْن  َوَلبَِسْت  َقاَل: -َفاْغَتَسَلْت  امْلَاِء،  ُهَرْيَرَة. َوَسِمْعُت َخْضَخَضَة 
َأنَّ  َوَأْشَهُد  إاِلَّ اهلُل  إَِلَه  َأْن اَل  َأْشَهُد  ُهَرْيَرَة!  َأَبا  َيا  َقاَلْت:  ُثمَّ  اْلَباَب  َفَفَتَحِت  اِرَها،  ِخَ
ِ l َفَأَتْيُتُه َوَأَنا َأْبِكي ِمَن اْلَفَرِح،  ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َقاَل: َفَرَجْعُت إىَِل َرُسوِل اهللَّ مَّ حُمَ
ُهَرْيَرَة،  َأبِى  ُأمَّ  َقِد اْسَتَجاَب اهلُل َدْعَوَتَك، َوَهَدى   ، َأْبِشْ  !ِ َيا َرُسوَل اهللَّ ُقْلُت:  َقاَل: 

ا )1(. َفَحِمَد اهلَل َوَأْثَنى َعَلْيِه َوَقاَل َخرْيً

َأ  َفرَبَ عيَنيه،  َيشتكي  m وهو  طالٍب  أيب  بِن  لعلِّ   l النَّبيًّ  دعا  خامسًا: 
َحتَّى َكَأْن مَلْ َيُكْن بِِه َوَجٌع )2(.

جُل من  جِل األعمى، فاستجاَب اهلُل له، وَبِرَئ الرَّ سادسًا: دعا النَّبيُّ l للرَّ
الَعمى)3(.

َحرِة وامُلشعِوذيَن؟ َة اإلسالِم! ُتَرِولوَن إىل السَّ أفبعَد ذلَك يا أمَّ

ِق والَغرِب؟ َة اإلسالِم! تتوّجهوَن إىل الشَّ أفبعَد ذلَك يا أمَّ

املَشوعِة؛  باألسباِب  فُخذوا  نازلٌة  بُكم  َنَزَلت  فإن  باهللِ،  قلوَبُكم  قوا  فَعلِّ
! وُقولوا: يا ربِّ

! وإن أصاَبُكم فقٌر؛ فُقولوا: يا ربِّ

نيا واآلخرِة فُخذوا باألسباِب املَشوعِة؛ وُقولوا:  وإن أردُتم شيئًا من خرِي الدُّ
! يا ربِّ

عاُء َينَفُع مما َنَزَل ومما مل َينِزل. فالدُّ

اللهمَّ ُردَّ امُلسلِمَي إىل دينَِك رّدًا مجياًل.

)1( صحيح: رواه مسلم )2491(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري ) 3701(، ومسلم )2406(.

)3( صحيح: رواه الرتمذي )3578(، وابن ماجه )1385(، ]» التوسل« ) 69([ .
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 الدعاء ينفع
دعاُء حممٍد l ألمته يوَم القيامة

عاَء ينفُع. عاُء هو الِعبادُة، الدُّ ا اإلخوُة عباَد اللِ! الدُّ أهيُّ

َعاِء«)1(. ِ بِالدُّ َعاَء َيْنَفُع ِمهَّا َنَزَل َوِمهَّا َلْ َيْنِزْل، َفَعَلْيُكْم ِعَباَد اللهَّ يقوُل l: »إِنهَّ الدُّ

ا  ُهَ ُجُل إَِلْيِه َيَدْيِه َأْن َيُردهَّ ويقوُل l: »إِنهَّ الَل َحيِيٌّ َكِريٌم َيْسَتْحيِي إَِذا َرَفَع الرهَّ
.)2(» ِصْفًرا َخائَِبَتْيِ

إاِلهَّ  َقِطيَعُة َرِحٍم  َواَل  إِْثٌم  ِفيَها  َلْيَس  بَِدْعَوٍة  َيْدُعو  ُمْسِلٍم  ِمْن  »َما   :l ويقوُل 
ا َأْن  ِخَرَها يِف اآلِخَرِة، َوإِمهَّ ا َأْن َيدهَّ َل َلُه َدْعَوُتُه، َوإِمهَّ ا َأْن ُتَعجهَّ ا إِْحَدى َثاَلٍث؛ إِمهَّ َأْعَطاُه ِبَ

وِء ِمْثِلَها، َقاُلوا: إًِذا ُنْكثُِر؟! َقاَل: الُل َأْكَثُر«)3(.  يصَف َعْنُه ِمَن السُّ

عاِء فتعالوا بنا  عاِء ويف االنتفاِع بالدُّ َب لنا َمَثاًل أعىل يف الدُّ  ورسوُلنا l َضَ
.l لنتعلم الدعاء من رسولنا

َيستجيُب  اهلَل  أن  ولَتعَلموا  َينِزل،  مل  ومما  َنَزَل  مما  َينفُع  عاَء  الدُّ أن  ولَتعَلموا 
عاَء ممن َدعاه. الدُّ

اْخَتَبْأُت  َوإيِنِّ  َدْعَوَتُه  َنبِىٍّ  ُكلُّ  َل  َفَتَعجهَّ ُمْسَتَجاَبٌة  َدْعَوٌة  َنبِيٍّ  »لُِكلِّ   :l يقوُل 
ُك  تِي اَل ُيْشِ تِي َيْوَم اْلِقَياَمِة َفِهَي َنائَِلٌة إِْن َشاَء الُل َمْن َماَت ِمْن ُأمهَّ َدْعَوِت َشَفاَعًة أُلمهَّ

ِ َشْيًئا«)4(. بِاللهَّ
)1( حسن لغريه: رواه الرتمذي ) 3548(، وأمحد )234/5(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1634([.

)2( صحي�ح: رواه الرتم�ذي )3556(، وأب�و داود ) 1488(، واب�ن ماج�ه )3865( وأمح�د )438/5(، 
]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1635([. 

والرتهي�ب«  الرتغي�ب  ]»صحي�ح   ،)18/3  ( أمح�د  و   ،)  3573  ( الرتم�ذي  رواه  صحي�ح:  حس�ن   )3(
 .])1633(

)4( متفق عليه: رواه البخاري )6304(، ومسلم )199( واللفظ ملسلم .
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نُة اإلجابِة، وهو عىل يقٍي من إجابتِها،  تِِه ُمتَيقَّ ومعناه: أن كلَّ نبيٍّ له دعوٌة ألمَّ
وأما باقي دعواِتم؛ فُهم عىل طَمٍع يف إجابتِها، وبعُضها جُياُب وبعُضها ال جُياُب، 
أوقاِت  أهمِّ  إىل  أُلّمتِه  l دعوَته  النَّبيُّ  َخَر  وادَّ نيا،  الدُّ تِه يف  نبيٍّ ألمَّ َدعا كلُّ  وقد 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  )ڤ  القيامِة؛  يوُم  وهو  حاجاِتم، 
خب  جبحب  يئ  مئىئ  حئ  یجئ  ی  ی  ی  ىئ  )ىئ  ]الشعراء[،  ڃ( 

مب ىب يب جت حت( ]عبس[.

اختبَأ النَّبيُّ l دعوَته ليوِم القيامِة: )وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ( ]املطففي[، 
)ڀ  ]غ��اف��ر:33-32[،  جب(  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  یی  ىئ  )ىئ 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( ]احلج[.

اختبَأ النَّبيُّ l دعوَته ليوٍم كاَن مقداُره خسَي ألَف سنٍة، خَيُرُج الّناُس من 
َيعلُمه إال اهلُل؛ يف حرٍّ شديٍد،  العاملَِي ُحفاًة ُعراًة ُغراًل، يف زحاٍم ال  ُقبوِرهم لربِّ 

َوَعرٍق غزيٍر، وأجساٍد عاريٍة، وأبصاٍر خاشعٍة، وأقداٍم حافيٍة.

وَن ُحَفاًة ُعَراًة ُغْراًل، َقاَلْت َعائَِشُة: َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اللِ!  َشُ يقوُل l: »ُتْ
ُهْم َذاِك«. َجاُل َوالنَِّساُء َيْنُظُر َبْعُضُهْم إَِل َبْعٍض؟ َفَقاَل: اأَلْمُر َأَشدُّ ِمْن َأْن هُيِمهَّ الرِّ

ويف روايٍة: »اأَلْمُر َأَهمُّ ِمْن َأْن َيْنُظَر َبْعُضُهْم إَِل َبْعٍض« )1(.

ْمُس ِمَن الِعَباِد، َحتهَّى َتُكوَن ِقيَد  ويقوُل l: »إَذا َكاَن َيْوُم الِقَياَمِة ُأْدنَِيِت الشهَّ
َمْن  َفِمْنُهْم  َأْعَمِلِْم،  بَِقْدِر  الَعَرِق  يِف  َفَيُكوُنوَن  ْمُس،  الشهَّ َفَتْصَهُرُهُم   ، اْثَنْيِ َأْو  ِميٍل 
َيْأُخُذُه إَِل َعِقَبْيِه، َوِمْنُهْم َمْن َيْأُخُذُه إَِل ُرْكَبَتْيِه، َوِمْنُهْم َمْن َيْأُخُذُه إَِل ِحْقَوْيِه، َوِمْنُهْم 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )6527(، ومسلم )2859(.
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اًما«)1(. اًما، َفَرَأْيُت َرُسوَل اللِ l ُيِشرُي بَِيِدِه إَِل ِفيِه: َأْي ُيْلِجُمُه إجِْلَ َمْن ُيْلِجُمُه إجِْلَ

املَ��غ��روُر ���ا  أيُّ لَنفِسَك  م��ثِّ��ل 

 

وُأدنيْت النهارِ  َشمُس  َرت  ُكوِّ إذ 

 

وتناثرْت تساقطْت  النُّجوُم  وإذا 

 

َخوِفها من  َرْت  َتفجَّ البِحاُر  وإذا 

 

بُأصوهِلا َعْت  َتَقلَّ اجِلبال  وإذا 

 

َبْت وخَترَّ َلْت  َتعطَّ الِعشاُر  وإذا 

 

ْت َ وإذا الوحوُش لدى القيامِة ُحشِّ

 

���امُء ت��وُر ي���وَم ال��ِق��ي��ام��ِة وال���سَّ

 

تسرُي ال��ع��ب��اِد  رأِس  ع��ىل  ح��ت��ى 

 

��ي��اِء ُك���دوُر ل��ْت ب��ع��َد ال��ضِّ وت��ب��دَّ

 

ورأي��ُت��ه��ا م��ث��َل اجل��ح��ي��ِم َت��ف��وُر

 

َتسرُي ��ح��اِب  ال��سَّ م��ث��َل  فرأيُتها 

 

معموُر هب��ا  ف��ام  ي���اُر  ال���دِّ خ��ل��ت 

 

تسرُي أي���َن  ل���ألم���الِك  وَت���ق���وُل 

 

ابَن آدم! إنه يوم عظيم: 

األن���اُم َع��ِل��َم  ل��و  واهللِ  أم���ا 

 

رَأت���ُه ل��و  ألم���ٍر  ُخ��ِل��ُق��وا  لقد 

 

مَم�����اٌت ث���م َق����رٌب ث���م َح���ٌش

 

رجاٌل َعِمَلْت  قد  احَل��ش  لِيوِم 

 

ُنِينا أو  ُأِم��رن��ا  إذا  ون��ح��ُن 

 

مل��ا ُخ��ِل��ق��وا مل��ا َه��َج��ع��وا ون��ام��وا

 

ع��ي��وُن ق��ل��وهِب��م ت��اه��وا وه��ام��وا

 

وَت���وب���ي���ٌخ وأه�������واٌل ِع��ظ��اُم

 

َف��َص��ّل��وا م��ن خَم��اَف��ت��ِه وص��ام��وا

 

ك��أه��ِل ال��ك��ه��ِف أي���ق���اٌظ ن��ي��اُم

 

ويف هذا الوقِت يقوُل الّناُس بعُضهم لَبعٍض: 

َفَيُقوُل  َربُِّكْم؟  إَِل  َلُكْم  َيْشَفُع  َمْن  َتْنُظُروَن  َأاَل  َبَلَغُكْم؟!  َقْد  َما  َتَرْوَن  »َأاَل 
َأُبو  َأْنَت  َلُه:  َفَيُقوُلوَن  آَدَم عليه السالم  َفَيْأُتوَن  بِآَدَم،  َعَلْيُكْم  النهَّاِس لَِبْعٍض:  َبْعُض 
، َخَلَقَك الُل بَِيِدِه، َوَنَفَخ ِفيَك ِمْن ُروِحِه، َوَأَمَر اْلاََلئَِكَة َفَسَجُدوا َلَك، اْشَفْع  اْلَبَشِ
َلَنا إَِل َربَِّك! َأاَل َتَرى إَِل َما َنْحُن ِفيِه؟ َأاَل َتَرى إَِل َما َقْد َبَلَغَنا؟ َفَيُقوُل آَدُم: إِنهَّ َربِّ 

)1( صحيح: رواه الرتمذي )2421(، وأمحد )3/6(، ]»السلسلة الصحيحة« )1382([.
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ايِن َعِن  ُه َنَ َقْد َغِضَب اْلَيْوَم َغَضًبا َلْ َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَلُه، َوَلْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْثَلُه، َوإِنهَّ
َفَيْأُتوَن  ُنوٍح،  إَِل  اْذَهُبوا  َغرْيِي،  إَِل  اْذَهُبوا  َنْفِس،  َنْفِس  َنْفِس  َفَعَصْيُتُه،  َجَرِة  الشهَّ
َك الُل َعْبًدا  ُسِل إَِل َأْهِل اأَلْرِض، َوَقْد َسمهَّ ُل الرُّ ُنوًحا َفَيُقوُلوَن: َيا ُنوُح! إِنهََّك َأْنَت َأوهَّ
َشُكوًرا، اْشَفْع َلَنا إَِل َربَِّك، َأاَل َتَرى إَِل َما َنْحُن ِفيِه؟ َفَيُقوُل: إِنهَّ َربِّ َعزهَّ َوَجلهَّ َقْد 
ُه َقْد َكاَنْت ِل  َغِضَب اْلَيْوَم َغَضًبا َلْ َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَلُه، َوَلْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْثَلُه، َوإِنهَّ
ا َعَل َقْوِمي، َنْفِس َنْفِس َنْفِس، اْذَهُبوا إَِل َغرْيِي، اْذَهُبوا إَِل إِْبَراِهيَم،  َدْعَوٌة َدَعْوُتَ
َفَيْأُتوَن إِْبَراِهيَم َفَيُقوُلوَن: َيا إِْبَراِهيُم! َأْنَت َنبِيُّ اللِ َوَخِليُلُه ِمْن َأْهِل اأَلْرِض، اْشَفْع 
ْم: إِنهَّ َربِّ َقْد َغِضَب اْلَيْوَم َغَضًبا  َلَنا إَِل َربَِّك، َأاَل َتَرى إَِل َما َنْحُن ِفيِه؟ َفَيُقوُل َلُ
َلْ َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَلُه، َوَلْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْثَلُه، َوإيِنِّ َقْد ُكْنُت َكَذْبُت َثاَلَث َكذَباٍت  
َنْفِس َنْفِس َنْفِس، اْذَهُبوا إَِل َغرْيِي، اْذَهُبوا إَِل ُموَسى، َفَيْأُتوَن ُموَسى َفَيُقوُلوَن: 
َلَك الُل بِِرَساَلتِِه َوبَِكاَلِمِه َعَل النهَّاِس، اْشَفْع َلَنا إَِل  َيا ُموَسى! َأْنَت َرُسوُل اللِ، َفضهَّ
َلْ َيْغَضْب  اْلَيْوَم َغَضًبا  َفَيُقوُل: إِنهَّ َربِّ َقْد َغِضَب  َربَِّك، َأاَل َتَرى إَِل َما َنْحُن ِفيِه؟ 
َقْبَلُه ِمْثَلُه، َوَلْن َيْغَضَب َبْعَدُه ِمْثَلُه، َوإيِنِّ َقْد َقَتْلُت َنْفًسا َلْ ُأوَمْر بَِقْتِلَها، َنْفِس َنْفِس 
ِعيَسى!  َيا  َفَيُقوُلوَن:  ِعيَسى  َفَيْأُتوَن  ِعيَسى،  إَِل  اْذَهُبوا  َغرْيِي  إَِل  اْذَهُبوا  َنْفِس، 
ا،  ْمَت النهَّاَس يِف اْلَْهِد َصبِيًّ َأْنَت َرُسوُل اللِ َوَكِلَمُتُه َأْلَقاَها إَِل َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنُه، َوَكلهَّ
اْشَفْع َلَنا! َأاَل َتَرى إَِل َما َنْحُن ِفيِه؟ َفَيُقوُل ِعيَسى: إِنهَّ َربِّ َقْد َغِضَب اْلَيْوَم َغَضًبا 
َنْفِس،  َنْفِس  َنْفِس  َذْنًبا-  َيْذُكْر  ِمْثَلُه -َوَلْ  َبْعَدُه  َيْغَضَب  َوَلْن  ِمْثَلُه،  َقْبَلُه  َيْغَضْب  َلْ 
ُد! َأْنَت  مهَّ ًدا l َفَيُقوُلوَن: َيا ُمَ مهَّ ٍد l، َفَيْأُتوَن ُمَ مهَّ اْذَهُبوا إَِل َغرْيِي، اْذَهُبوا إَِل ُمَ
اْشَفْع  َر،  َتَأخهَّ َوَما  َذْنبَِك  ِمْن  َم  َتَقدهَّ َما  َلَك  الُل  َغَفَر  َوَقْد  اأَلْنبَِياِء،  َوَخاَتُم  َرُسوُل اللِ 
َت اْلَعْرِش َفَأَقُع َساِجًدا لَِربِّ  َلَنا إَِل َربَِّك، َأاَل َتَرى إَِل َما َنْحُن ِفيِه؟ َفَأْنَطِلُق َفآِت َتْ
َناِء َعَلْيِه َشْيًئا َلْ َيْفَتْحُه َعَل َأَحٍد  اِمِدِه َوُحْسِن الثهَّ ، ُثمهَّ َيْفَتُح الُل َعَلهَّ ِمْن َمَ َعزهَّ َوَجلهَّ
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َرْأِس  َفَأْرَفُع  ْع،  ُتَشفهَّ َواْشَفْع  ُتْعَطْه،  َسْل  َرْأَسَك،  اْرَفْع  ُد!  مهَّ ُمَ َيا  ُيَقاُل:  ُثمهَّ  َقْبِل، 
تَِك َمْن اَل ِحَساَب  ُد! َأْدِخْل ِمْن ُأمهَّ مهَّ ! َفُيَقاُل: َيا ُمَ تِي َيا َربِّ ! ُأمهَّ تِي َيا َربِّ َفَأُقوُل: ُأمهَّ
َكاُء النهَّاِس ِفيَم ِسَوى َذلَِك ِمَن  ِة، َوُهْم ُشَ نهَّ َعَلْيِهْم ِمَن اْلَباِب اأَلْيَمِن ِمْن َأْبَواِب اجْلَ
ِة َكَم  نهَّ اَعْيِ ِمْن َمَصاِريِع اجْلَ اأَلْبَواِب، ُثمهَّ َقاَل: َوالهَِّذي َنْفِس بَِيِدِه! إِنهَّ َما َبْيَ اْلِْصَ

ى«)1(. َة َوُبْصَ ، َأْو َكَم َبْيَ َمكهَّ رَيَ َة َوِحْ َبْيَ َمكهَّ

 l النَّبيُّ  َيشَفُع  إذ  عاِء؛  بالدُّ الثََّقالِن مَجيعًا  بِل  l وأمُته  النَّبيُّ  انتفَع   لقد 
من  لَينتِقلوا  العباِد،  حساِب  َبدِء  أجِل  من  الُعظمى؛  مَجيعًا شفاعَته  املَوِقِف  ألهِل 

ِة هذا املَوقِف. ِشدَّ

تِه؛ منها:  ثانيًا: َشَفَع النَّبيُّ l شفاعاٍت كثريًة يف أمَّ

تِه -نسأُل اهلَل أن جَيَعَلني وإياكم منهم-؛ فَيدُخلوَن  l يف أناٍس من أمَّ 1- َشَفَع 
ع،  َة بال حساٍب وال عذاٍب، ُيقاُل له: »ارَفع رأَسَك، َسل ُتعَطه، اشَفع ُتَشفَّ اجلنَّ
َتَك من ال ِحساَب عليه من  تي! فيقاُل له: َأدِخل من أمَّ تي أمَّ فيقوُل: يا ربِّ أمَّ
َة ِمْن  نهَّ ِة، وهم الذيَن قاَل فيُهم l: »َيْدُخُل اجْلَ الباِب األيمِن من أبواِب اجَلنَّ
»ُهُم  َقاَل:  ِ؟!  اهللَّ َرُسوَل  َيا  ُهْم  َمْن  َقاُلوا:  ِحَساٍب«،  بَِغرْيِ  َأْلًفا  َسْبُعوَن  تِى  ُأمهَّ

ُلوَن«)2(. ِْم َيَتَوكهَّ وَن، َواَل َيْكَتُووَن، َوَعَل َربِّ ُ ُقوَن، َواَل َيَتَطريهَّ ِذيَن اَل َيْسَتْ الهَّ

اَل  َأْلًفا،  َسْبِعَي  تِي  ُأمهَّ ِمْن  َة  نهَّ اجْلَ ُيْدِخَل  َأْن  ُسْبَحاَنُه  َربِّ  »َوَعَديِن   :l وقال 
ِحَساَب َعَلْيِهْم، َواَل َعَذاَب، َمَع ُكلِّ َأْلٍف َسْبُعوَن َأْلًفا، َوَثاَلُث َحَثَياٍت ِمْن َحَثَياِت 

.)3(» َربِّ َعزهَّ َوَجلهَّ

َة. 2- وَيشفُع النَّبيُّ l يف أقواٍم َتساَوت حسناُتم وسيِّئاُتم؛ فَيدخلوَن اجلنَّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )4712(، ومسلم )194(.
)2( صحيح: رواه البخاري ) 6472(عن ابن عباس، مسلم )218( عن عمران بن احلصي، واللفظ ملسلم 

)3( صحيح: رواه ابن ماجه )4286(، وأمحد ) 268/5(، ]»السلسلة الصحيحة« )2179([.
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اِر أن ال يدُخلوها. 3- وَيشفُع النَّبيُّ l يف أقواٍم أُِمَر هبِم إىل النَّ

َة فوَق ما كاَن َيقتضيِه ثواُب  4- وَيشفُع النَّبيُّ l يف رفِع درجاِت من َيدُخُل اجلنَّ
أعامهِلم.

ِة. 5- وَيشفُع النَّبيُّ l جلميِع امُلؤمنَِي يف ُدخوِل اجلنَّ

تِه ممن َدَخَل الّناَر؛ فَيخرجوَن منها. 6- وَيشفُع النَّبيُّ l يف أهِل الكبائِر من أمَّ

َعاِء«)1(، فها هو  بِالدُّ  ِ َفَعَلْيُكْم ِعَباَد اللهَّ َيْنِزْل،  َلْ  َنَزَل َوِمهَّا  ِمهَّا  َيْنَفُع  َعاَء   »إِنهَّ الدُّ
القيامِة وعندما  يوَم  تِِه  إجابَتها شفاعًة ألمَّ َن  تيقَّ التي  اختبَأ دعوَته   l اهللِ  رسوُل 
تي  أمَّ  ! ربِّ يا  فيقول:  َع؟  ُتَشفَّ واشَفع  ُتعَط  وَسل  رأَسَك  ارَفع  حممد!  يا  له:  ُيقال 

تي، فُيستجاُب له. أمَّ

َل ُكلُّ َنبِىٍّ َدْعَوَتُه، َوإيِنِّ اْخَتَبْأُت   قاَل l: »لُِكلِّ َنبِيٍّ َدْعَوٌة ُمْسَتَجاَبٌة، َفَتَعجهَّ
ُك  تِي اَل ُيْشِ تِي َيْوَم اْلِقَياَمِة؛ َفِهَي َنائَِلٌة إِْن َشاَء الُل َمْن َماَت ِمْن ُأمهَّ َدْعَوِت َشَفاَعًة أُلمهَّ

ِ َشْيًئا« )2(. بِاللهَّ

تِه يف حياتِه ويوَم القيامِة:  ُ لنا اهتامُم النَّبيِّ l بأمَّ  يف هذا احلديِث َيتبيَّ

)ڦ  إبراهيَم:  عن  تعاىل  اهللِ  قوَل  فَتال  ليلًة،  ُيَصلِّ   l قاَم  حياتِه:  ففي 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ( ]إبراهيم:36[، وتال النَّبيُّ l قوَل اهللِ 
تعاىل عن عيسى: )وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ( 
: َيا ِجرْبِيُل! اْذَهْب إىَِل  تِى«، َوَبَكى َفَقاَل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ تِى ُأمهَّ ُهمهَّ ُأمهَّ ]املائدة[، َقاَل: » اللهَّ

 l ِ ُه َرُسوُل اهللَّ َك َأْعَلُم َفَسْلُه َما ُيْبِكيَك؟ َفَأَتاُه ِجرْبِيُل q َفَسَأَلُه َفَأْخرَبَ ٍد َوَربُّ مَّ حُمَ
تَِك  ٍد َفُقْل إِنَّا َسُنْرِضيَك ىِف ُأمَّ مَّ باَِم َقاَل َوُهَو َأْعَلُم، َفَقاَل اهلُل: َيا ِجرْبِيُل! اْذَهْب إىَِل حُمَ

)1( حسن لغريه: رواه الرتمذي ) 3548(، وأمحد )234/5(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1634([.
)2( متفق عليه: رواه البخاري ) 6304(، ومسلم )199( واللفظ ملسلم .
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َواَلَنُسوُءَك )1(.

تي،  ! أمَّ تي، يا ربِّ ! أمَّ ديِد يقوُل: يا ربِّ ويف يوِم القيامِة: يف هذا املوقِف الشَّ
تي. ! أمَّ يا ربِّ

َة اإلسالِم! كام َوَصَفُه  رسوٌل كريٌم، بامُلؤمنَِي رحيٌم، َيتمّنى لكُم اخلرَي يا أمَّ
: )ک ک گ گ گ گ( ]األنبياء[، وقال تعاىل: )ھ  اهلُل عزَّ وجلَّ
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

ۇ ۆ ۆ ۈ( ]التوبة[.

َناِدُب َواْلَفَراُش  ويقوُل l: »َمَثِل َوَمَثُلُكْم َكَمَثِل َرُجٍل َأْوَقَد َناًرا، َفَجَعَل اجْلَ
ِمْن  ُتوَن  َتَفلهَّ َوَأْنُتْم  اِر،  النهَّ َعِن  بُِحَجِزُكْم  آِخٌذ  َوَأَنا  َعْنَها،  نهَّ  ُ َيُذبُّ َوُهَو  ِفيَها،  َيَقْعَن 

َيِدى«)2(.

َة إاِلهَّ َمْن َأَبى، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اللِ! َوَمْن  نهَّ تِي َيْدُخُلوَن اجْلَ ويقوُل l: »ُكلُّ ُأمهَّ
َة، َوَمْن َعَصايِن َفَقْد َأَبى«)3(. نهَّ َيْأَبى؟ َقاَل: َمْن َأَطاَعنِي َدَخَل اجْلَ

l؛  اهللِ  رسوِل  طاعِة  عن  بإعراِضه  َة؛  اجلنَّ يأبى  حالُه  امُلسلِمَي  من  فكم 
وإقبالِه عىل املعايص.

ِة؛ إال وَأَمَرنا به، وال  ُبنا إىل رضا اهللِ واجلنَّ إنه رسوٌل كريٌم، ما َتَرَك شيئًا ُيقرِّ
َرنا منه. اِر؛ إال وَحذَّ ُبنا من َغَضِب اهللِ والنَّ َشيئًا ُيَقرِّ

ومَع ذلَك نسارُع إىل املَعايص لياًل ونارًا.

ال  نيا  الدُّ هذه  من  ماَت  َمن  َتنَفُع   l رسولِنا  من  دعوٌة  هذه  اإلسالِم!  َة  أمهَّ

)1( صحيح: رواه مسلم )202(.
)2( صحيح: رواه مسلم )2285(.

)3( صحيح: رواه البخاري )7280(.
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»فهي نائلٌة -إن شاَء الُل- من  l، فقاَل:  َشيئًا، كام أخرَب بذلَك النَّبيُّ  ُيِشُك باهللِ 
تي ال ُيِشُك باللِ شيئًا«)1(. ماَت من أمهَّ

ِك: فهو إن شاَء اهلُل تعاىل  نيا عىل التَّوحيِد، وابتَعَد عن الشِّ فمن َخَرَج من الدُّ
ممَّن َيشَفُع فيِهُم النَّبيُّ l يوَم القيامِة.

نيا واآلخرِة، قاَل تعاىل: )ڻ ڻ ۀ  ُك دماٌر، وظلامٌت عىل أهِله يف الدُّ فالشِّ
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے( ]النساء:48[.

َوَرَجْوَتنِي  َدَعْوَتنِي  َما  إِنهََّك  آَدَم!  اْبَن  »َيا   : ِ الُقُديسِّ احلديِث  يف  نا  ربُّ ويقوُل 
َمِء ُثمهَّ  َغَفْرُت َلَك َعَل َما َكاَن ِفيَك َواَل ُأَباِل، َيا اْبَن آَدَم! َلْو َبَلَغْت ُذُنوُبَك َعَناَن السهَّ
اْسَتْغَفْرَتنِي َغَفْرُت َلَك، َواَل ُأَباِل، َيا اْبَن آَدَم! إِنهََّك َلْو َأَتْيَتنِي بُِقَراِب اأَلْرِض َخَطاَيا 

ا َمْغِفَرًة«)2(. ُك ِب َشْيًئا أَلَتْيُتَك بُِقَراِبَ ُثمهَّ َلِقيَتنِي اَل ُتْشِ

وال  باهلل،  قلوبكم  قوا  َوَعلِّ الدعاء،  من  أنفسكم  حترموا  فال  ينفع؛  فالدعاء 
تطلبوا من ابن آدم شيئًا.

حاجًة آدم  ُب��َن��يَّ  ت��س��أَل��نَّ  ال 

 

سؤاَله َتركَت  إن  يغَضُب  اهلُل 

 

فإنام اإلل���ِه  م��س��اَءَل��ة  ف��ال��َزْم 

 

َجُب حُتْ ال  أب��واب��ُه  ال��ذي  وس��ِل 

 

يغَضُب ُيسأُل  حي  آدَم  وُبَنيُّ 

 

ُب نتقلَّ ربِّ��ن��ا  رمح��ِة  َف��ض��ِل  يف 

 

اللهمَّ ُردَّ امُلسلِمَي إىل دينِك رّدًا مجياًل

)1( صحيح: رواه مسلم ) 199(.
)2( صحيح: رواه مسلم )2687(..
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 الدعاء ينفع
دعاُء حممٍد l للرجل األعمى

لنا -يا عباد  الدعاء وتبي  أهيا اإلخوة عباد الل! ما زلنا بصدد احلديث عن 
اهلل!- أن الدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل.

 كم من مريٍض َرَفَع يَديه إىل ربِّه ودعا اهلَل عزَّ وجلَّ أن َيشِفَيه فاستجاَب اهلُل له؟

! فاستجاَب اهلُل له وأغناه من فضِله؟ َكم من فقريٍ َرَفَع يَديه إىل ربِّه وقاَل: يا ربِّ

َج ُكربَته؟ ! فاستجاَب اهلُل له وَفرَّ َكم من مكروٍب َرَفَع يَديه وقاَل: يا ربِّ

! فاستجاَب اهلُل له وَقىض عنه ديَنه؟ َكم من َمديٍن َرَفَع يَديه وقاَل: يا ربِّ

لَم؟ ! فاستجاَب اهلُل له َوَرَفَع عنه الظُّ َكم من مظلوٍم َرَفَع يَديه وقاَل: يا ربِّ

اهلُل له وأعطاُه  ! فاستجاَب  يا ربِّ يَديه وقاَل:  َرَفَع  الَولِد  َكم من حمروٍم من 
َة الّصاحِلَة؟ يَّ رِّ الذُّ

نا جلَّ وعال يف كتابِه أن َندعَوه، فقاَل تعاىل:  عاُء َينفُع، ولذلَك أمَرنا ربُّ فالدُّ
)ٺ ٺ ٺ( ]غافر:60[.

نا جلَّ وعال عىل من ال َيدعوه فقاَل l: »َمْن َلْ َيْسَأْل الَل َيْغَضْب  وَيغَضُب ربُّ
َعَلْيِه« )1(.

حاجًة آدَم  ُب��ن��يَّ  َت��س��أَل��نَّ  ال 

 

سؤاَله َتركَت  إن  َيغَضُب  اهلُل 

 

وَس���ِل ال���ذي أب��واُب��ه ال حُت��َج��ُب

 

َيغَضُب ُي��س��أُل  ِح��َي  آدَم  وُب��َن��يُّ 

 

عاِء، كيَف  عاِء، ويف االنتفاِع بالدُّ َب لنا النَّبيُّ l َمَثاًل أعظَم يف الدُّ وقد َضَ
)1( حسن: رواه الرتمذي )3373(،واحلاكم)1806(، ]»صحيح األدب املفرد« ) 2654([. 
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عاَء َينفُع. ال؟! وهو الذي أخرَبنا أن الدُّ

َعاِء«)1(. ِ بِالدُّ َعاَء َيْنَفُع ِمهَّا َنَزَل َوِمهَّا َلْ َيْنِزْل، َفَعَلْيُكْم ِعَباَد اللهَّ فقاَل l: »إِنهَّ الدُّ

َعاُء«)2(.  َمنا فقاَل l: »اَل َيُردُّ اْلَقَضاَء إاِلهَّ الدُّ كيَف ال وهو الذي علَّ

َرَفَع  إَِذا  َيْسَتْحيِي  »إِنهَّ الَل َحيِيٌّ َكِريٌم   :l كيَف ال وهو الذي أخرَبنا فقاَل 
 .)3(» ا ِصْفًرا َخائَِبَتْيِ ُهَ ُجُل إَِلْيِه َيَدْيِه َأْن َيُردهَّ الرهَّ

نا عليه. عاَء وحثَّ َمنا الدُّ عاِء، وعلَّ ُه وانتفَع بالدُّ فقد َدعا النَّبيُّ l ربَّ

.l ٍد عاَء من رسولِنا حممَّ َم الدُّ فتعاَلوا لَنتعلَّ

بِيَّ l َفَقاَل: اْدُع  يَر اْلَبَصِ َأَتى النَّ عن عثامَن بِن حنيٍف o: َأنَّ َرُجاًل، َضِ
َت َفُهَو َخرْيٌ َلَك«،  اهلَل َتَعاىَل َأْن ُيَعاِفَينِي، فَقاَل: »إِْن ِشْئَت َدَعْوُت، َوإِْن ِشْئَت َصَبْ
َعاِء:  َذا الدُّ َأ َفُيْحِسَن ُوُضوَءُه، ويصل ركعتي َوَيْدُعَو هِبَ َقاَل: َفاْدُعُه، َفَأَمَرُه َأْن َيَتَوضَّ
ْهُت بَِك  ِة، يا ممد! إيِنِّ َتَوجهَّ ْحَ ٍد َنبِيِّ الرهَّ مهَّ ُه إَِلْيَك بَِنبِيَِّك ُمَ ُهمهَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك، َوَأَتَوجهَّ »اللهَّ

.)4(» ْعُه يِفهَّ ُهمهَّ فَشفِّ إَِل َربِّ يِف َحاَجتِي َهِذِه لتقض، اللهَّ

ه،  عاِء؛ فقد َدعا النَّبيُّ l أن َيُردَّ اهلُل عليه َبَصَ جُل األعمى بالدُّ  لقد انتفَع الرَّ
ه  َل إىل اهللِ بُدعاِء النَّبيِّ l أن َيُردَّ اهلُل عليه َبَصَ وكذا َدعا األعمى يف صالتِه، وَتوسَّ

ه عليه. فَردَّ

َحرِة وامُلشعِوذيَن؛  عاِء، وإّياَك إّياَك أن َتتَِّجَه إىل السَّ ا الَريُض!، عليَك بالدُّ فيا أهيُّ
)1( حسن لغريه: رواه الرتمذي )3548(، وأمحد )234/5(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1634([. 

)2 ( حسن: رواه الرتمذي )2139(، »السلسلة الصحيحة« رقم )154([.
)3(  صحيح: رواه الرتمذي )3556(،وأبو داود) 1488(، وابن ماجه )3865( وأمحد )438/5(، ]»صحيح 

الرتغيب والرتهيب« )1635([.  
 ،  )1385( ماج�ه  واب�ن   )10492( »الك�ربى«  يف  والنس�ائي   ،)3578( الرتم�ذي  رواه  صحي�ح:   )4(
والرتهي�ب«  الرتغي�ب  ]»صحي�ح   )1865 واحلاك�م)   ،)1219  ( خزيم�ة  واب�ن  وأمح�د)138/4(، 

.])681(
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)ی ی ی ی   :l اهلُل عزَّ وجلَّ لرسولِه  وَن، قاَل  َيُضُّ َينفعوَن وال  م ال  فإنَّ
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ختٱ  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ٹ ڤ ڤ ڤ( ]يونس[.
أنه جيوُز  الّناِس من هذا احلديِث -وهو حديُث األعمى-  بعُض  َفِهَم  لقد   
َة يف احلديِث عىل  َل يف ُدعائِه بجاِه األنبياِء والّصاحِلَي! وال ُحجَّ َيتوسَّ للُمسِلِم أن 
ِل إىل اهللِ تعاىل بدعاِء الّصاحِلَي؛ ألن  ذلَك أبدًا؛ إنام احلديُث دليٌل عىل َجواِز التَّوسُّ

َل إىل اهللِ بدعاِء النَّبيِّ l، ال بذاتِه وجاِهه. األعمى تَوسَّ

لوَن إىل اهللِ يف ُدعائِهم بجاِه األنبياِء والّصاحِلَي:  ونقوُل هلؤالِء الذيَن َيتوسَّ

ُسُل عليِهُم  عاِء أمٌر آخُر، فالرُّ َل باجلاِه يف الدُّ أواًل: اعَلموا أن اجلاَه أمٌر وأن التَّوسُّ
اهللِ  عنَد  جاٌه  له   l ورسوُلنا  عظيٌم،  اهللِ  عنَد  جاٌه  هلم  الُم  والسَّ الُة  الصَّ
عظيٌم جدًا، ال ُينِكُر ذلَك أحٌد من امُلسلِمَي؛ ألن اآلياِت واألحاديَث َتدلُّ 

عىل ذلَك.

عاِء فهو أمٌر آخُر، َيتاُج إىل دليٍل؛ وال ُيوَجُد  ُل بجاِه األنبياِء يف الدُّ وأما التوسُّ
دليٌل عىل ذلَك.

؛ فام َوَجدنا أحدًا منُهم -فيام َذَكَر اهلُل  ثانيًا: ها هم األنبياُء مجيعًا َدَعوا اهلَل عزَّ وجلَّ
َل يف ُدعائِه بجاِه أحٍد من األنبياِء قبَله. عنُهم يف كتابِه- توسَّ

َل إىل اهللِ بجاِه أحٍد من األنبياِء  وها هو رسوُلنا l -يف أدِعَيتِه مجيعًا- ما تَوسَّ
قبَله.

َل أحٌد منهم  ، وما َتوسَّ حابُة -o مجيعًا- َدَعوا اهلُل عزَّ وجلَّ وها هُم الصَّ
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بجاِه أحٍد من األنبياِء، وال بجاِه رسوِل اهللِ l. وأكرُب دليٍل عىل ذلَك قوُل ُعمَر بِن 
َنا َفَتْسِقَيَنا  ُل إَِلْيَك بَِنبِيِّ ا َنَتَوسَّ ا ُكنَّ ُهمَّ إِنَّ اخلطاِب o وفعُله -حَي َقَحَط املََطُر- )اللَّ
َنا َفاْسِقَنا( )1(، َفُيْسَقْوَن، وطلَب من العّباِس o أن َيدعَو  ُل إَِلْيَك بَِعمِّ َنبِيِّ ا َنَتَوسَّ َوإِنَّ

قيا، فَدعا فُسقوا. اهلَل عزَّ وجلَّ بالسُّ

ِل إىل اهللِ عزَّ وجلَّ بُدعاِء األحياِء من  ثالثًا: حديُث األعمى َيدلُّ عىل جواِز التَّوسُّ
ِل بجاِه الّصاحلَي. الّصاحِلَي، وال َيدلُّ عىل جواِز التَّوسُّ

والدليُل عل ذلَك من الديِث أموٌر: 

َتَعاىَل  اهلَل  »اْدُع  له، وذلَك يف قولِه:  لَيدعَو   l النَّبيِّ  إنام جاَء إىل  1- أن األعمى 
َل إىل اهللِ تعاىل بُدعاِء النَّبيِّ l؛ ألنه َيعَلُم أن دعاَء  َأْن ُيَعاِفَينِي« فهو َقد َتوسَّ
النَّبيِّ l َأرجى للَقبوِل عنَد اهللِ تعاىل، بِخالِف ُدعاِء غرِيه، ولو كاَن َقصُد 
َة حاجٌة به إىل أن يأيَت  األعمى التُّوسَل بذاِت النَّبيِّ l أو بجاِهه؛ ملا كاَن ثمَّ
ربَّه، كأن  بيتِه، ويدعو  يقُعُد يف  بل كاَن  له،  عاَء  الدُّ منه  l، وَيطُلَب  النَّبيَّ 
همَّ إين أسأُلَك بجاِه نبيَِّك ومنزلتِه عنَدَك أن َتشِفَيني وجَتَعَلني  يقوَل مثاًل: اللَّ
ِع  غِة والشَّ ِل يف اللُّ َبصريًا، ولكنَّه مل َيفَعل هذا؛ ألنه َعريبٌّ َيفَهُم معنى التَّوسُّ
فيها اسَم  يقوهُلا صاحُب احلاجُة، يذكُر  ليَس كلمًة  أنه  الَفهِم، وَيعِرُف  حقَّ 
الَح والِعلَم  ِل به، بل الُبدَّ أن َيشتِمَل عىل املجيِء إىل َمن َيعتِقُد فيه الصَّ املتوسَّ

عاِء منه له. ِة، وطلِب الدُّ نَّ بالكتاِب والسُّ

عاِء، مَع ُنصِحه له بَبياِن ما هو األفضُل له، وهو قوُله:  2- أن النَّبيَّ l وعَده بالدُّ
َت َفُهَو َخرْيٌ َلَك«. وهذا األمُر الّثاين هو ما  »إِْن ِشْئَت َدَعْوُت َوإِْن ِشْئَت َصَبْ
أشاَر إليه النَّبيُّ l يف احلديِث الُقُديسِّ عن ربِّه: »إَِذا اْبَتَلْيُت َعْبِدي بَِحبِيَبَتْيِه 

)1( صحيح: رواه البخاري )1010(.
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َة -ُيِريُد َعْيَنْيِه-«)1(. نهَّ ْضُتُه ِمْنُهَم اجْلَ ؛ َعوهَّ َفَصَبَ

عاِء، وهو قوُله: فادُع. 3- إرصاُر األعمى عىل الدُّ

سوَل l دعا له؛ ألنه l خرُي من َوىّف بام َوَعَد، وقد  فهذا َيقتيض أنَّ الرَّ
ُبدَّ  عاَء وأرصَّ عليه؛ فإَذن ال  عاِء له إن شاَء -كام َسبَق-، فَقد شاَء الدُّ َوَعَده بالدُّ
منه  َرمحتِه، وبِحرٍص  l األعمى -بدافٍع من  النَّبيُّ  ه  له، وقد وجَّ l دعا  أنه 
ِل املَشوِع؛  هه إىل نوٍع من التَّوسُّ l عىل أن َيستجيَب اهلُل تعاىل دعاَءه فيه- َوجَّ
أ  َيتوضَّ أن  فأمَره  أطراِفه،  من  اخلرَي  له  لَيجمَع  الّصالِح-؛  بالَعمِل  ُل  التَّوسُّ -وهو 
ُمها  َ ركعَتِي، ثم يدعَو لنفِسه، وهذه األعامُل طاعٌة هللِ سبحاَنه وتعاىل، ُيقدِّ وُيَصلِّ

بَي يَدي دعاِء النَّبيِّ l له، وهي َتدُخُل يف قولِه تعاىل: )ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( ]املائدة:35[.

 ،» يِفهَّ ْعُه  َشفِّ ُهمهَّ  اللهَّ  « يقوَل:  أن  إّياه   l اهللِ  رسوُل  مه  علَّ الذي  عاء  الدُّ يف  أن   -4
همَّ اقبَل  ِل بذاتِه l أو جاِهه، إذ إنَّ املعنى: اللَّ وهذا يستحيُل محُله عىل التَّوسُّ

، أي: اقبَل دعاَءه ل أن َتُردَّ علَّ بَصي. شفاعَته l يفَّ

فاعِة الّثانيِة له l، ولَغرِيه من األنبياِء  عاُء، وهو املراُد بالشَّ فاعُة لغًة: الدُّ والشهَّ
والّصاحِلَي يوَم القيامِة.

َم النَّبيُّ l األعمى أن يقوَله: »وَشّفْعني فيه«)2(؛ أي: اقَبل شفاَعتي  5- أن مما َعلَّ
-أي: ُدعائِي له-.

6- أن هذا احلديَث ذكَره بعُض الُعلامِء يف ُمعِجزاِت النَّبيِّ l، ودعائِه امُلستجاِب؛ 
َّ يف  ه يدلُّ عىل أن السِّ فإنه بُدعائِه l هلذا األعمى َردَّ اهلُل عليه َبَصه، فهذا كلُّ

)1( صحيح: رواه البخاري )5653(.
)2( صحي�ح:  ه�ذه زيادة يف احلديث صحيحة ثابتة رواها أمحد ) 138/4(، وابن خزيمة ) 1219(، واحلاكم 

)1865(، ] »التوسل« )73([  
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بُب يف شفاِء  شفاِء اأَلعمى إنام هو دعاُء النَّبيِّ l له. وُيَؤيِّده أنه لو كاَن السَّ
العمياِن  من  لَغرِيه  فاُء  الشِّ هذا  حَلَصَل  l؛  النَّبيِّ  بجاِه  َل  توسَّ أنه  األعمى 
األنبياِء  مجيِع  جاَه  أحيانًا  إليه  وَن  َيضمُّ بل   ،l بجاِهه  لوَن  يَتوسَّ الذين 
قد  أحدًا   - نُظنُّ -وال  َنعَلم  ومل  اهلل،  عنَد  جاٌه  له  من  كلِّ  وجاَه  وامُلرَسِلَي، 
 l ِّويلِة، من َبعِد وفاِة النَّبي َعِلَم حصوَل مثِل هذا خالَل هذه الُقروِن الطَّ
إىل اليوِم، ولو كاَن هذا حّقًا ما َبِقَي أعمى أبدًا؛ ألن ُكلَّ أعمى سَيدعو هبذا 

.l ه إىل اهللِ بَنبيِّه عاِء، وسيتوجَّ الدُّ

 ،l ِِّل بُدعاِء النَّبي ُ لنا أن َحديَث األعمى يدوُر حوَل التَّوسُّ مما َسَبَق يتبيَّ
ُ أن قوَل األعمى يف دعائِه:  ِل بالّذاِت وال باجلاِه، فِحيَنئٍذ َيتبيَّ وأنه ال عالقَة له بالتَّوسُّ
ُل إليَك  ِة« إنام املراد به: أتوسَّ مْحَ ٍد َنبِيِّ الرَّ مَّ ُه إَِلْيَك بَِنبِيَِّك حُمَ ُهمَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك، َوَأَتَوجَّ »اللَّ
دليٌل من  غِة، وفيه  اللُّ امُلضاِف-، وهذا معروٌف يف  نبيَِّك -أي: عىل َحذِف  بدعاِء 
ڻ(  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  )ڱ  تعاىل:  قوُله  وهو  اهللِ،  كتاِب 

]يوسف:82[؛ أي: اسأل أهَل الَقريِة وأصحاَب العرِي)1(.

ُتوِصُل إىل َمقصوِده، فأصُله  َل: هو اختاُذ وسيلٍة  التَّوسُّ أنَّ  اعَلموا  عباد الل! 
طلُب الُوصوِل إىل الغايِة املَقصودِة.

ُل إىل ِقسَمنِي:  وَينِقسُم التَّوسُّ
حيحِة املُوصلِة إىل املطلوِب، وهو  ُل بالَوسيلِة الصَّ القسُم األول: ِقسٌم َصحيٌح، وهو التَّوسُّ

على أنواٍع؛ نذُكُر منها: 
ُل ب�أ�سم�ِء �هلِل تع�ىل، وذلَك على َوجَهي:  �لنوع �لأول: �لتَّو�سُّ

. الوجه األول: أن يكوَن ذلَك عىل سبيِل الُعموِم؛ كام جاَء يف حديِث اهلمِّ والَغمِّ

)1( انظر »التوسل« للشيخ األلباين )69-82( فعنده بحث مجيل حول هذا احلديث.
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ُهمهَّ إيِنِّ َعْبُدَك، َواْبُن  يقوُل l: »َما َأَصاَب ُمْسِلًم َقطُّ َهٌم َأْو َحَزٌن، َفَقاَل: اللهَّ
َعْبِدَك، َواْبُن َأَمتَِك، َناِصَيتِي بَِيِدَك، َماٍض يِفهَّ ُحْكُمَك، َعْدٌل يِفهَّ َقَضاُؤَك، َأْسَأُلَك بُِكلِّ 
ْمَتُه َأَحًدا ِمْن َخْلِقَك، َأِو  ْيَت بِِه َنْفَسَك، َأْو َأْنَزْلَتُه يِف ِكَتابَِك، َأْو َعلهَّ اْسٍم ُهَو َلَك، َسمهَّ
َعَل اْلُقْرآَن َربِيَع َقْلبِي، َوُنوَر صدري، َوِجالَء  اْسَتْأَثْرَت بِِه يِف ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدَك، َأْن َتْ

ُه، َوَأْبَدَلُه َمَكاَن ُحْزنِِه َفَرًحا«)1(. ي، إاِل َأْذَهَب الُل َههَّ ُحْزيِن، َوَذَهاَب َهِّ

ْيَت  َل بأسامِء اهللِ تعاىل عىل سبيِل الُعموِم: »بُِكلِّ اْسٍم ُهَو َلَك، َسمهَّ فهذا توسَّ
بِِه َنْفَسَك...«. 

َل اإلنساُن باسٍم خاصٍّ  الوجه الثاين: أن يكوَن ذلَك عىل سبيِل اخُلصوِص؛ بأن يتوسَّ
ٍة ُتناِسُب هذا االسَم، كام جاَء يف حديِث أيب بكٍر o، حيُث  حلاجٍة خاصَّ
ُهمهَّ إِنِّى َظَلْمُت  طلَب من النَّبيِّ l دعاًء يدعو به يف صالتِه، فقاَل: » ُقِل اللهَّ
 ، ِعْنِدَك  ِمْن  َمْغِفَرًة  ِل  َفاْغِفْر   ، َأْنَت  إاِلهَّ  ُنوَب  الذُّ َيْغِفُر  َواَل  َكثرًِيا  ُظْلًم  َنْفِسى 

ِحيُم «)2(. نِى إِنهََّك َأْنَت اْلَغُفوُر الرهَّ َواْرَحْ

ُمناِسَبِي  أسامئِه  من  باسَمِي  تعاىل  اهللِ  إىل  َل  وَتوسَّ محَة،  والرَّ املَغفرَة  فطَلَب 
حيُم«. للَمطلوِب، ومها »الَغفوُر«، و»الرَّ

ِل؛ دليُله من الكتاِب قوُله تعاىل: )ڄ ڄ ڄ  وهذا النَّوُع من التَّوسُّ
ڃ ڃ( ]األعراف:180[.

ُل �إىل �هلِل تع�ىل ب�سف�ِته، وهو �أي�سً� على َوجَهي:  �لنوع �لث�ين: �لتَّو�سُّ

همَّ إين أسأُلَك بأسامئَِك احُلسَنى،  الوجه األول: أن يكوَن عاّمًا؛ كأن تقوَل: »اللَّ
وصفاتَِك الُعىل«، ثم تذُكَر مطلوَبك.

)1( صحي�ح: رواه أمح�د يف »مس�نده« ) 391/1(، واحلاك�م ) 1877(، واب�ن حب�ان ) 972(، ]»السلس�لة 
الصحيحة« )199([.

)2(  متفق عليه: رواه البخاري)834(، ومسلم)2705(.
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ٍة  نٍة خاصَّ َل إىل اهللِ تعاىل بِصفٍة ُمعيَّ الوجه الثاين: أن يكوَن خاّصًا. كأن َتتوسَّ
ْلِق،  ُهمهَّ بِِعْلِمَك اْلَغْيَب، َوُقْدَرتَِك َعَل اْلَ ، كام جاَء يف احلديِث: »اللهَّ ملطلوٍب خاصٍّ

ا ِل«)1(. نِي إَِذا َعِلْمَت اْلَوَفاَة َخرْيً ا ِل َوَتَوفهَّ َياَة َخرْيً َأْحيِنِي َما َعِلْمَت اْلَ

ٌل إىل اهللِ تعاىل بِصَفتي »العلِم«، و»الُقدرِة«؛ ومها ُمناِسَبتان للَمطلوِب. فهنا توسُّ

َل �لإن�س�ُن �إىل �هلِل تع�ىل ب�لإمي�ِن به وبر�سوِله l؛ فيقوُل  �لنوع �لث�لث: �أن يَتو�سَّ
مثاًل: »�للَّهمَّ �إين �آمنُت بَك وبَر�سوِلَك؛ �أ�س�أُلَك كذ� وكذ�«.

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  )ۆ  تعاىل:  قولُه  ذلَك  عىل  ليُل  والدَّ
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
وئ( ]آل عمران[، وقوُله تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

پ پ ڀ( ]آل عمران[.
�لِح. َل �إىل �هلِل �سبح�َنه وتع�ىل ب�لَعمِل �ل�سّ �لنوع �لر�بع: �أن يتو�سَّ

ُة النَّفِر الثَّالثِة الذين َأَووا إىل غاٍر لَيبيتوا فيه، فانطَبَق عليهُم الغاُر  ومنه ِقصَّ
فعَله،  صالٍح  بَعَمٍل  اهللِ  إىل  منُهم  كلٌّ  َل  فتوسَّ َزحَزَحتها،  َيستطيعوَن  ال  بَصخرٍة 
تِه عن  ل إىل اهللِ تعاىل بِعفَّ ه لوالَديه، والّثاين توسَّ َل إىل اهللِ تعاىل برِبِّ فأحُدهم توسَّ
إن  همَّ  اللَّ منهم:  كلٌّ  فقاَل  ألجرِيه،  بوفائِه  تعاىل  اهللِ  إىل  َل  توسَّ والثالُث  نى،  الزِّ
خرُة،  الصَّ فانفَرَجِت  فيه؛  َنحُن  ما  عنا  فافُرج  وجِهَك؛  ابتغاَء  ذلَك  فعلُت  ُكنُت 

وَخَرجوا َيمشوَن)2(.
َل �إىل �هلِل تع�ىل بِذكِر ح�ِله. �لنوع �خل�م�س: �أن يتو�سَّ

َل الّداعي إىل اهللِ تعاىل بِذكِر حالِه وما هو عليه من احلاجِة،  بمعنى أن َيتوسَّ

1 )( صحيح: رواه النسائي )1305(، وأمحد) 264/4(، ]»الكلم الطيب« )105([.
2 )(  صحيح: رواه البخاري ) 2215( 
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ومنه قوُل موسى q: )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( ]القصص[.

ومنه قوُل أيوَب q الذي قاَل: )ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( 
]األنبياء[.

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ  الذي   q زكرّيا  قوُل  ومنه 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( ]مريم[.

�لِح �لذي ُترجى �إج�بُته: جِل �ل�سّ ُل �إىل �هلِل عزَّ وجلَّ بُدع�ِء �لرَّ �لنوع �ل�س�د�س: �لتَّو�سُّ

 ، بُدعاٍء عامٍّ اهلَل هلم  َيدعَو  أن   l النَّبيَّ  يسألوَن  كانوا   o حابَة  الصَّ فإنَّ 
، فقد َطَلَب منه رجٌل يومًا -وهو عىل املِنرَبِ خَيُطُب- أن َيدعَو اهلل أن  ودعاٍء خاصٍّ
ُهمهَّ َأِغْثَنا« ثالث مرات)1(، واستسقى مرة فَلْم  َينِزَل املطَر، َفرَفَع l يَديه وقاَل: »اللهَّ

َيتِِه)2(. َيْنِزْل َعْن ِمْنرَبِِه َحتَّى َرَأْيُت امْلََطَر َيَتَحاَدُر َعىَل حِلْ

عاَء من النَّبيِّ l أن  ومثُله طلُب األعمى -كام يف احلديِث الذي ذَكرناه- الدُّ
ه. َيُردَّ اهلُل عليه بَصه، فدعا النَّبيُّ l له، فاستجاَب اهلُل له وَردَّ عليه بَصَ

َل اإلنساُن إىل اهلِل تعاىل مبا ليَس بَوسيلٍة،  ُل امَلمنوُع؛ وهو أن َيتوسَّ القسم الثاني: التَّوسُّ
َل مِبثِل ذلَك من الُغُلوِّ الباطِل امُلخاِلِف  رِع أنه َوسيلٌة؛ ألن التَّوسُّ أي: مبا ال َيثُبُت يف الشَّ

للَمعقوِل واملنقوِل.

َل اإلنساُن إىل اهللِ تعاىل بُدعاِء ميٍِّت؛ كأن يَطُلَب من هذا  ومن ذلَك: أن َيتوسَّ
بدليِل قوِل  كاَن  َمْن  كائنًا  بموتِه  انقطَع عمُله  قد  وامليُِّت  له)3(،  اهلَل  َيدعَو  أن  املَيِِّت 
النَّبيِّ l: »إَِذا َماَت اإِلْنَساُن اْنَقَطَع َعْنُه َعَمُلُه إاِلهَّ ِمْن َثاَلَثٍة إاِلهَّ ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة َأْو 

ِعْلٍم ُيْنَتَفُع بِِه َأْو َوَلٍد َصالٍِح َيْدُعو َلُه«)4(.
)1( متفق عليه: رواه البخاري )1014(، ومسلم )897(.

)2( صحيح: رواه البخاري )933(.
)3( انظر »جمموع الفتاوى«، العثيمي )339-335/2(.

)4( صحيح: رواه مسلم )1631(.
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حيحِة:  الِت الباطلِة غرِي الصَّ  ومن التَّوسُّ
1- دعاُء األولياِء والّصاحِلَي واالستغاثُة هبم.

2- النَّذُر لألولياِء والّصاحِلَي.

3- الُعكوُف حوَل قبوِر الّصاحِلَي.

4- سؤاُل اهللِ بجاِه فالٍن من البِش.

5- سؤاُل اهللِ بَحقِّ ُفالٍن من الّناِس.

يِن، فقاَل تعاىل: )ٱ ٻ  فاهلُل عزَّ وجلَّ نى عباَده عن الُغُلوِّ يف الدِّ
ٻ ٻ ٻ پ( ]النساء:171[.

َم َأَنا َعْبُدُه َفُقوُلوا  وقاَل l: »اَل ُتْطُرويِن َكَم َأْطَرِت النهََّصاَرى اْبَن َمْرَيَم؛ َفإِنهَّ
َعْبُد اللِ َوَرُسوُله«)1(.

اللهمَّ ُردَّ امُلسلِمَي إىل دينَِك رّدًا مجياًل.

)1( صحيح: رواه البخاري )3445(.
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 الدعاء ينفع
دعاُء الصحابِة رضي اهلل عنهم

َ لنا من اخُلَطِب املاضيِة  عاِء، وقد َتبيَّ عباَد اللِ! ما ِزلنا بَصدِد احلديِث عن الدُّ
عاَء َينفُع مما َنَزَل ومما مل َينِزل، وأن اهلَل قد استجاَب دعواِت أنبيائِه وُرُسِله. أن الدُّ

عاُء َينفُع األنبياَء وحَدهم؟ أم أنه َينفُع األنبياَء وغرَي األنبياِء؟  ولكْن هِل الدُّ
ٌة هبم؟ أم هي عاّمٌة للَجميِع؟ وهل االستجابُة خاصَّ

عاِء َيشَمُل األنبياَء وغرَيهم، وأن اهلَل تبارَك وتعاىل َيستجيُب  واحلقُّ أن َنفَع الدُّ
)ٺ ٺ ٺ( ]غافر:60[، وهذا عامٌّ  هلم ولَغرِيهم؛ فقد قاَل تبارَك وتعاىل: 

لألنبياِء ولَغرِيهم، ومثُله قوُله تعاىل: )ڭ ڭ ڭ ۇ( ]النساء:32[. 

 ِ اللهَّ ِعَباَد  َفَعَلْيُكْم  َيْنِزْل،  َلْ  َوِمهَّا  َنَزَل  ِمهَّا  َيْنَفُع  َعاَء  الدُّ »إِنهَّ   :l قوُله  وكذا 
َعاِء«)1(، وقوله l: »َما ِمْن ُمْسِلٍم َيْدُعو بَِدْعَوٍة َلْيَس ِفيَها إِْثٌم َواَل َقِطيَعُة َرِحٍم  بِالدُّ

ا إِْحَدى َثاَلٍث...« احلديث )2(. إاِلهَّ َأْعَطاُه الُل ِبَ

االنتفاِع  ويف  عاِء  الدُّ يف  أعظَم  َمَثاًل  لنا  َيِضبوَن   o حابُة  الصَّ هُم  وها   
عاِء، فنقوُل:  بالدُّ

1- عمُر بُن اخلطاِب m، الذي كاَن يدعو ربَّه كثريًا وَيستجيُب اهلُل له.

َكاَن  »َلْو   :l فيه  قاَل  الذي  الفاروُق،  هو  أتعِرفوَنه؟  اخلطاِب..  بُن  عمُر 
اِب«)3(، وقال فيه l: »َلَقْد َكاَن ِفيَم َقْبَلُكْم ِمَن اأُلَمِم  طهَّ َبْعِدي َنبِيٌّ لَكاَن ُعَمُر بن اْلَ

)1( حسن لغريه: رواه الرتمذي )3548(، وأمحد )234/5(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1634([. 
)2( حسن صحيح: رواه وأمحد )18/3(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1633([. 

)3( حسن: رواه الرتمذي )3686(، وأمحد )154/4(، واحلاكم ) 4495(، ]»السلسلة الصحيحة« )327([.
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َشَياِطِي  إَِل  أَلْنُظُر  »إِنِّى   :l وقال  ُعَمُر«)1(،  ُه  َفإِنهَّ َأَحٌد  تِي  ُأمهَّ يِف  َيُك  َفإِْن  ُثوَن  دهَّ ُمَ
اِب! َوالهَِّذي َنْفِس  طهَّ وا ِمْن ُعَمَر«)2(، وقال l: »إِيٍه َيا اْبَن اْلَ اإِلْنِس َواجْلِنِّ َقْد َفرُّ

َك«)3(. ا َغرْيَ َفجِّ ا إاِلهَّ َسَلَك َفجًّ ْيَطاُن َسالًِكا َفجًّ بَِيِدِه! َما َلِقَيَك الشهَّ

 هاَجَر رسوُل اهللِ l، وامُلسلموَن مَعه إىل املدينِة، والناُس َيَشبوَن اخَلمَر، ما 
فوُس  َعِت النُّ ؛ تطلَّ ِت اخلمُر واملَيِسُ َمت بعُد، وملا استَقرَّ أمُرهم يف املدينِة، وَعمَّ ُحرِّ
من  هُلم  َظَهَر  قد  حيُث  شافيًا،  بيانًا  واملَيِسِ  اخَلمِر  يف  هلم   َ ُيَبيِّ أن  َترجو  ا،  رهبِّ إىل 

ِرها وَخَطِرها ما ال ُينِكُره عاقٌل. َضَ

ىِف  َلَنا   ْ َبيِّ ُهمَّ  )اللَّ فقاَل:  ربَّه  دعا  الذي  اخلّطاِب،  بُن  عمُر  من هؤالِء  وكاَن 
ْمِر َبَياًنا ِشَفاًء(؛ أي: شافيًا، فنزَلِت اآليُة التي يف البقرِة: )ۉ ې ې  اخْلَ
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ( ]البقرة:219[، 

ْمِر َبَياًنا ِشَفاًء(، فَنَزَلِت اآليُة  ْ َلَنا يِف اخْلَ ُهمَّ َبيِّ فُدِعَي عمُر، فُقِرَئت عليه، فقاَل: )اللَّ
)ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  النِّساِء:  التي يف 
ْمِر َبَياًنا  ْ َلَنا ىِف اخْلَ ُهمَّ َبيِّ ے( ]النساء:43[، فُدِعي ُعمُر، فُقِرَئت عليه، فقاَل: )اللَّ

ٻ  )ٱ  تعاىل:  اهللِ  قوُل  وهي  الفصُل،  القوُل  فيها  التي  اآليُة  فَنَزَلِت  ِشَفاًء(، 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( ]املائدة[، َقاَل ُعَمُر: اْنَتَهْيَنا)4(.
)1( صحيح: رواه البخاري )3689(.

اجلام�ع«  الك�ربى« )8957(، ]»صحي�ح  »الس�نن  والنس�ائي يف  الرتم�ذي )3691(،  رواه  صحي�ح:   )2(
.])2492(

)3( متفق عليه: رواه البخاري )6058(، ومسلم ) 2396( واللفظ للبخاري.
)4( صحيح: رواه أبو داود )3670(، والرتمذي )3049(، والنسائي )5540(، وأمحد )53/1(، ]»صحيح 

الرتمذي« )3255([.
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فقد استجاَب اهلُل دعوَة ُعمَر، وأنزَل آيَة حتريِم اخَلمِر، فلام قاَل تعاىل: )ڄ 
ڄ ڄ ڃ(؛ قالوا مجيعًا: انتَهينا، انتَهينا.

عاِء، إِذ اخَلمُر أمُّ اخلبائِث؛  عاِء، وانتَفَع امُلسلموَن هبذا الدُّ فَدعا ُعمُر وانتفَع بالدُّ
المَة-. تِه وخالتِه -نسأُل اهلَل السَّ ه وأختِه وعمَّ هَبا َوَقَع عىل أمِّ فإنَّ َمن رَشِ

َثاَلٍث،  يِف  َريبِّ  )َواَفْقُت  قائاًل:  نفِسه  عن  َث  َحدَّ  m ُعمَر  أن  ذلَك  ومن 
ْذَنا ِمْن َمَقاِم إِْبَراِهيَم ُمَصىلًّ َفَنَزَلْت: )ۉ ې ې  َ َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ! َلِو اختَّ
ې ې( ]البقرة:125[، َوآَيُة احْلَِجاِب؛ ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ! َلْو َأَمْرَت نَِساَءَك َأْن 
 l ِّبِي ُمُهنَّ اْلرَبُّ َواْلَفاِجُر، َفَنَزَلْت آَيُة احْلَِجاِب، َواْجَتَمَع نَِساُء النَّ ُه ُيَكلِّ َتِجْبَن؛ َفإِنَّ َيْ

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  )ہ   : هَلُنَّ َفُقْلُت  َعَلْيِه  ِة  اْلَغرْيَ يِف 
عوِة. ڭ( ]التحريم:5[، َفَنَزَلْت َهِذِه اآلَيُة()1(، فكاَن m مستجاَب الدَّ

اْرُزْقنِي َشَهاَدًة يِف َسبِيِلَك،  ُهمَّ  ومن ذلَك أيضًا أنه كاَن يقوُل يف دعائِه: )اللَّ
اهلُل دعاَءه فكاَن يف يوٍم من األّياِم  l()2(، فأجاَب  َرُسولَِك  َبَلِد  يِف  َمْويِت  َواْجَعْل 

هادُة َتنتِظرُه هناَك يف املسجِد. خارجًا m لصالِة الَفجِر بالّناِس، وكانِت الشَّ

ْيِ َقاَل:  فَّ يقوُل عمرو بُن ميموٍن: كان -أي: عمُر m- َكاَن إَِذا َمرَّ َبْيَ الصَّ
اَم َقَرَأ ُسوَرَة ُيوُسَف، َأِو النَّْحَل،  ، َوُربَّ َ َم َفَكربَّ اْسَتُووا، َحتَّى إَِذا مَلْ َيَر ِفيِهنَّ َخَلاًل َتَقدَّ
َ َفَسِمْعُتُه َيُقوُل:  َتِمَع النَّاُس، َفاَم ُهَو إاِلَّ َأْن َكربَّ ْكَعِة اأُلوىَل َحتَّى جَيْ َأْو َنْحَو َذلَِك يِف الرَّ
ٍي َذاِت َطَرَفْيِ اَل َيُمرُّ َعىَل  َقَتَلنِي- َأْو َأَكَلنِي -اْلَكْلُب ِحَي َطَعَنُه، َفَطاَر اْلِعْلُج بِِسكِّ
َأَحٍد َيِميًنا َواَل ِشاَماًل إاِلَّ َطَعَنُه، َحتَّى َطَعَن َثاَلَثَة َعَشَ َرُجاًل َماَت ِمْنُهْم َسْبَعٌة، َفَلامَّ 
َنَحَر  َمْأُخوٌذ  ُه  َأنَّ اْلِعْلُج  َظنَّ  َفَلامَّ  ُبْرُنًسا،  َعَلْيِه  َطَرَح  امْلُْسِلِمَي  ِمَن  َرُجٌل  َذلَِك  َرَأى 

)1( متفق عليه: صحيح البخاري )402(، ومسلم )2399( واللفظ للبخاري..
)2( صحيح: رواه البخاري )1890(.
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َمُه، َفَمْن َيِل ُعَمَر َفَقْد َرَأى الَِّذي  ِن ْبِن َعْوٍف َفَقدَّ مْحَ َنْفَسُه، َوَتَناَوَل ُعَمُر َيَد َعْبِد الرَّ
َوُهْم  ُعَمَر  َصْوَت  َفَقُدوا  َقْد  ْم  ُ َأنَّ َغرْيَ  َيْدُروَن  اَل  ْم  ُ َفإِنَّ امْلَْسِجِد  َنَواِحي  ا  َوَأمَّ َأَرى، 
ُفوا  ِن َصاَلًة َخِفيَفًة، َفَلامَّ اْنَصَ مْحَ َيُقوُلوَن: ُسْبَحاَن اهللِ ُسْبَحاَن اهللِ، َفَصىلَّ هِبِْم َعْبُد الرَّ
َقاَل عمُر: َيا اْبَن َعبَّاٍس! اْنُظْر َمْن َقَتَلنِي؟ َفَجاَل َساَعًة ُثمَّ َجاَء َفَقاَل: ُغاَلُم امْلُِغرَيِة 
بِِه  َأَمْرُت  َلَقْد  َقاَتَلُه اهلُل  َنَعْم، َقاَل:  َنُع؟ َقاَل:  -وهو أبو لؤلؤَة املجويس- َقال: الصَّ
ِعي اإِلْساَلَم، َفاْحُتِمَل إىَِل َبْيتِِه  تِي بَِيِد َرُجٍل َيدَّ َعْل َمنِيَّ الَِّذي مَلْ جَيْ  ِ ْمُد هلِلَّ َمْعُروًفا، احْلَ
َبْأَس،  اَل  َيُقوُل:  َفَقائٌِل  َيْوَمئٍِذ،  َقْبَل  ُمِصيَبٌة  ُتِصْبُهْم  مَلْ  النَّاَس  َوَكَأنَّ  َمَعُه،  َفاْنَطَلْقَنا 
َبُه  َفَشِ بَِلَبٍن  ُأيِتَ  ُثمَّ  َجْوِفِه  ِمْن  َفَخَرَج  َبُه  َفَشِ بَِنبِيٍذ  َفُأيِتَ  َعَلْيِه،  َأَخاُف  َيُقوُل:  َوَقائٌِل 
َوَجاَء  َعَلْيِه  ُيْثُنوَن  النَّاُس  َوَجاَء  َعَلْيِه،  َفَدَخْلَنا  َميٌِّت  ُه  َأنَّ َفَعِلُموا  ُجْرِحِه  ِمْن  َفَخَرَج 
 ،l ِ ى اهللِ، َلَك ِمْن ُصْحَبِة َرُسوِل اهللَّ َرُجٌل َشابٌّ َفَقاَل: َأْبِشْ َيا َأِمرَي امْلُْؤِمنَِي بُِبْشَ
َوَقَدٍم يِف اإْلِْساَلِم َما َقْد َعِلْمَت، ُثمَّ ولِيَت َفَعَدْلَت، ُثمَّ َشَهاَدٌة. َقاَل: َوِدْدُت َأنَّ َذلَِك 
وا َعَلَّ اْلُغاَلَم َقاَل:  ْرَض، َقاَل: ُردُّ َكَفاٌف اَل َعَلَّ َواَل ِل. َفَلامَّ َأْدَبَر إَِذا إَِزاُرُه َيَمسُّ اأْلَ

ُه َأْنَقى لَِثْوبَِك َوَأْتَقى لَِربَِّك. اْبَن َأِخي اْرَفْع َثْوَبَك، َفإِنَّ

َعْبَد اهللِ  َيا  َحظاِت األخريِة- البنِه عبِداهللِ بن عمَر:  اللَّ m -وهو يف  قاَل 
ًة َوَثاَمنَِي َأْلًفا َأْو َنْحَوُه، َقاَل:  ْيِن، َفَحَسُبوُه َفَوَجُدوُه ِستَّ ْبَن ُعَمَر! اْنُظْر َما َعَلَّ ِمَن الدَّ
مَلْ  َفإِْن  َكْعٍب  ْبِن  َعِديِّ  َبنِي  يِف  َفَسْل  َوإاِلَّ  َأْمَواهِلِْم  ِمْن  ِه  َفَأدِّ ُعَمَر  آِل  َماُل  َلُه  َوىَف  إِْن 
ْم َفَسْل يِف ُقَرْيٍش، َواَل َتْعُدُهْم إىَِل َغرْيِِهْم َفَأدِّ َعنِّي َهَذا امْلَاَل، اْنَطِلْق إىَِل  َأْمَواهُلُ َتِف 
اَلَم، َواَل َتُقْل َأِمري امْلُْؤِمنَِي َفإيِنِّ َلْسُت  َعائَِشَة ُأمِّ امْلُْؤِمنَِي َفُقْل: َيْقَرُأ َعَلْيِك ُعَمُر السَّ
َم  اِب َأْن ُيْدَفَن َمَع َصاِحَبْيِه، َفَسلَّ طَّ اْلَيْوَم لِْلُمْؤِمنَِي َأِمرًيا، َوُقْل: َيْسَتْأِذُن ُعَمُر ْبُن اخْلَ
اِب  طَّ َواْسَتْأَذَن ُثمَّ َدَخَل َعَلْيَها َفَوَجَدَها َقاِعَدًة َتْبِكي، َفَقاَل: َيْقَرُأ َعَلْيِك ُعَمُر ْبُن اخْلَ
بِِه  ُه  َوأُلوثَِرنَّ لَِنْفِس  ُأِريُدُه  ُكْنُت  َفَقاَلْت:  َصاِحَبْيِه،  َمَع  ُيْدَفَن  َأْن  َوَيْسَتْأِذُن  اَلَم  السَّ
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اْلَيْوَم َعىَل َنْفِس، َفَلامَّ َأْقَبَل ِقيَل َهَذا َعْبُد اهللِ ْبُن ُعَمَر َقْد َجاَء، َقاَل: اْرَفُعويِن، َفَأْسَنَدُه 
ْمُد هلِلِ،  َرُجٌل إَِلْيِه َفَقاَل: َما َلَدْيَك؟ َقاَل: الَِّذي حُتِبُّ َيا َأِمرَي امْلُْؤِمنَِي، َأِذَنْت. َقاَل: احْلَ
ْم َفُقْل: َيْسَتْأِذُن  ٍء َأَهمُّ إَِلَّ ِمْن َذلَِك، َفإَِذا َأَنا َقَضْيُت َفامْحُِلويِن، ُثمَّ َسلِّ َما َكاَن ِمْن يَشْ
امْلُْسِلِمَي  َمَقابِِر  إىَِل  ويِن  ُردُّ ْتنِي  َردَّ َوإِْن  َفَأْدِخُلويِن،  ِل  َأِذَنْت  َفإِْن  اِب؛  طَّ اخْلَ ْبُن  ُعَمُر 
َخَرْجَنا  ُقبَِض  فَلامَّ  موته-  قبل  املسلمي  اخلطاب  بن  عمر  املؤمني  أمري  -ووىص 
َقاَلْت:  اِب،  طَّ اخْلَ ْبُن  ُعَمُر  َيْسَتْأِذُن  َقاَل:  ُعَمَر  ْبُن  َعْبُد اهللِ  َم  َفَسلَّ َفاْنَطَلْقَنا َنْمش،  بِِه 

َأْدِخُلوُه، َفُأْدِخَل َفُوِضَع ُهَنالَِك َمَع َصاِحَبْيِه()1(.

بِح بامُلسلِمَي   ها قد استجاَب اهلُل دعوَة عمَر فامَت شهيدًا وهو ُيَصلِّ صالَة الصُّ
يف َمسجِد رسوِل اهللِ l، وُدِفَن يف مدينِة رسوِل اهللِ l يف ُغرفِة عائِشَة p مَع 
 m له؛ ففي »صحيح البخاري« عن أنِس بِن مالٍك l ِّصاِحَبيِه، ُبشى النَّبي
بِيَّ l َصِعَد ُأُحًدا، َوَأُبو َبْكٍر َوُعَمُر َوُعْثاَمُن، َفَرَجَف هِبِْم َفَقاَل: »اْثُبْت  قاِل: َأنَّ النَّ

يٌق َوَشِهيَدان«)2(. َم َعَلْيَك َنبِيٌّ َوِصدِّ ُأُحُد! َفإِنهَّ

ثانيًا: سعُد بُن أيب وّقاٍص m، الذي َدعا ربَّه فاستجاَب له، وهو الذي قاَل 
ُهمهَّ اْسَتِجْب لَِسْعٍد إَِذا َدَعاَك«)3(، وقاَل l يوَم أُحٍد: »اْرِم سعُد!  النَّبيُّ l فيه: »اللهَّ

ي«)4(. ِفَداَك َأِب َوُأمِّ

َدعا سعٌد عىل َرجٍل ظلَمه فاستجاَب اهلُل دعوَته.

ًرا، َفَشَكْوا  َشَكا َأْهُل اْلُكوَفِة َسْعًدا إىَِل ُعَمَر m َفَعَزَلُه، َواْسَتْعَمَل َعَلْيِهْم َعامَّ
، َفَأْرَسَل إَِلْيِه َفَقاَل: َيا َأَبا إِْسَحاَق! إِنَّ َهُؤاَلِء َيْزُعُموَن  ِسُن ُيَصلِّ ُه اَل ُيْ َحتَّى َذَكُروا َأنَّ

)1( صحيح: رواه البخاري )3700(.

)2( صحيح: رواه البخاري )3675(.
)3( صحيح: رواه الرتمذي )3751(، واحلاكم )4314(، ]»صحيح الرتمذي« )2950([.

)4( متفق عليه: رواه البخاري )2905(، رواه مسلم )2411(.
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َصاَلَة  هِبِْم  ُأَصلِّ  ُكْنُت  َفإيِنِّ  َواهللِ  َأَنا  ا  َأمَّ إِْسَحاَق:  َأُبو  َقاَل  ؟  ُتَصلِّ ِسُن  حُتْ اَل  َأنََّك 
َوُأِخفُّ   ، اأُلوَلَيْيِ يِف  َفَأْرُكُد  اْلِعَشاِء،  َصاَلَة  ُأَصلِّ  َعْنَها،  َأْخِرُم  َما   l اهللِ  َرُسوِل 
اْلُكوَفِة،  إىَِل  َرُجاًل  َمَعُه  َفَأْرَسَل  إِْسَحاَق،  َأَبا  َيا  بَِك  نُّ  الظَّ َذاَك  َقاَل:   ، اأُلْخَرَيْيِ يِف 
َفَسَأَل َعْنُه َأْهَل اْلُكوَفِة، َومَلْ َيَدْع َمْسِجًدا إاِلَّ َسَأَل َعْنُه، َوُيْثُنوَن َمْعُروًفا، َحتَّى َدَخَل 
َأَبا َسْعَدَة-  َقَتاَدَة -ُيْكَنى  ْبُن  ُأَساَمُة  َلُه:  ُيَقاُل  ِمْنُهْم  َفَقاَم َرُجٌل  َمْسِجًدا لَِبنِي َعْبٍس، 
ِة، َواَل َيْعِدُل  ِويَّ ِة، َواَل َيْقِسُم بِالسَّ يَّ ِ ا إِْذ َنَشْدَتَنا َفإِنَّ َسْعًدا َكاَن اَل َيِسرُي بِالسَّ َقاَل: َأمَّ
ُهمَّ إِْن َكاَن َعْبُدَك َهَذا َكاِذًبا، َقاَم  ِة , َقاَل َسْعٌد: َأَما َواهللِ أَلْدُعَونَّ بَِثاَلٍث: اللَّ يِف اْلَقِضيَّ
ْضُه بِاْلِفَتِن، َوَكاَن َبْعُد إَِذا ُسئَِل َيُقوُل:  ِرَياًء َوُسْمَعًة؛ َفَأِطْل ُعْمَرُه، َوَأِطْل َفْقَرُه، َوَعرِّ
َشْيٌخ َكبرٌِي َمْفُتوٌن، َأَصاَبْتني َدْعَوُة َسْعٍد َقاَل الراوي: َفَأَنا َرَأْيُتُه َبْعُد َقْد َسَقَط َحاِجَباُه 

.)1() ُرِق َيْغِمُزُهنَّ ُض لِْلَجَواِري يِف الطُّ ُه َلَيَتَعرَّ َعىَل َعْيَنْيِه ِمَن اْلِكرَبِ، َوإِنَّ

فإذا ظَلَمَك إنساٌن فارَفع يَديَك، وادُع اهلَل أن َينتِقَم لَك منه؛ فإن اهلَل َيستجيُب 
للَمظلوِم يف الّظاملِ، ولئن َصربَت وَعَفوَت َل�ُهَو َخرٌي لَك.

)َعْن َسْعٍد، َأنَّ َرُجاًل َناَل ِمْن َعِلٍّ m، َفَدَعا َعَلْيِه َسْعُد ْبُن َمالٍِك، َفَجاَءْتُه 
ٌل َفَقَتَلُه، َفَأْعَتَق َسْعٌد َنَسَمًة، َوَحَلَف َأْن اَل َيْدُعَو َعىَل َأَحٍد()2(. َناَقٌة َأْو مَجَ

ثالثًا: الرباُء بُن مالٍك m الذي دعا اهلَل فاستجاَب له: 

 الرباُء بُن مالٍك m.. أتعِرفوَنه؟ هو أخو أنِس بِن مالٍك n، وهو الذي 
ُه  أَلَبرهَّ  ِ َأْقَسَم َعَل اللهَّ َلْو  َلُه  ُيْؤَبُه  اَل  ِطْمَرْيِن  َأْغَبَ ِذى  َأْشَعَث  ِمْن  »َكْم   :l قاَل فيه 

اُء ْبُن َمالٍِك«)3(. ِمْنُهُم اْلَبَ

)1( صحيح: رواه البخاري )755(.
)2( رواه ابن أيب الدنيا يف »جمابو الدعوة« ) 36(، واحلاكم )6120(.

)3( حس�ن صحي�ح: رواه الرتم�ذي )3854(، واحلاك�م )5274(، واللف�ظ للرتم�ذي ]»صحي�ح الرتغيب 
والرتهيب« )2083([.
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َأْوَجَع  َوَقْد  ِكَي،  امْلُْشِ ِمَن  َزْحًفا  َلِقَي  اَء  اْلرَبَ )إِنَّ  امُلستجابِة:  َدَعواتِه  ومن 
َأْقَسْمَت  َلْو  إِنََّك  َقاَل:   l اهللِ  َرُسوَل  إِنَّ  َبَراُء!  َيا  َفَقاُلوا:  امْلُْسِلِمَي،  يِف  ُكوَن  امْلُْشِ
َك، َفَأْقِسْم َعىَل َربَِّك، َفَقاَل: َأْقَسْمُت َعَلْيَك َيا َربِّ مِلَا َمَنْحَتَنا َأْكَتاَفُهْم،  َعىَل اهللِ اَلَبرَّ
وِس، َفَأْوَجُعوا يِف امْلُْسِلِمَي، َفَقاُلوا َلُه: َيا َبَراُء! َأْقِسْم َعىَل  ُثمَّ اْلَتَقْوا َعىَل َقْنَطَرِة السُّ
ْقَتنِي بَِنبِيَِّك l َفُمنُِحوا  َربَِّك، َفَقاَل: َأْقَسْمُت َعَلْيَك َيا َربِّ مِلَا َمَنْحَتَنا َأْكَتاَفُهْم، َوَأحْلَ

اُء َشِهيًدا()1(. َأْكَتاَفُهْم، َوُقتَِل اْلرَبَ

.m رابعًا: وهذا َصحايبٌّ يدعو ربَّه فَيستجيُب اهلُل تعاىل له؛ إنه َسعُد بُن معاٍذ

 سعُد بُن معاٍذ m.. أتعِرفوَنه؟ هو َسيُِّد األوِس، الذي قاَل فيه l: »اْهَتزهَّ 
اْلَعْرُش ِلَْوِت َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ«)2(.

ِكَي ِمْن ُقَرْيٍش  تقوُل عائشُة p يف يوِم اخلندِق: رمى َسْعًدا َرُجٌل ِمَن امْلُْشِ
َأْكَحَلُه  َفَأَصاَب  اْلَعِرَقِة،  اْبُن  َوَأَنا  ُخْذَها  َفَقاَل:  بَِسْهٍم،  اْلَعِرَقِة  ْبُن  اُن  ِحبَّ َلُه:  ُيَقاُل 
ُهمَّ اَل ُتِْتنِي َحتَّى ُتِقرَّ َعْينِي ِمْن ُقَرْيَظَة، َوَكاُنوا ُحَلَفاَءُه  َ، َفَقاَل: اللَّ َفَقَطَعُه، َفَدَعا اهللَّ

)ڇ  ِكَي:  امْلُْشِ َعىَل  يَح  الرِّ اهلُل  َوَبَعَث  َكْلُمُه،  َفَرَقَأ  َقاَلْت:  ِة،  اِهِليَّ اجْلَ يِف  َوَمَوالَِيُه 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ( ]األحزاب[ َفَلِحَق َأُبو ُسْفَياَن بِتَِهاَمَة، 
يِف  ُنوا  َفَتَحصَّ ُقَرْيَظَة  َبُنو  َوَرَجَعْت  بَِنْجٍد،  َمَعُه  َوَمْن  ِحْصٍن  ْبِن  َبْدِر  ْبُن  ُعَيْيَنُة  َوحَلَِق 
يِف  َسْعٍد  َعىَل  َبْت  َفُضِ ٍة،  بُِقبَّ َفَأَمَر  امْلَِديَنِة،  إىَِل   l اهللِ  َرُسوُل  َوَرَجَع  َصَياِصيِهْم، 

اَلُح. امْلَْسِجِد، َوُوِضَع السِّ

امْلاََلئَِكُة  َوَضَعِت  َما  َواهللِ  اَلَح؟  السِّ َوَضْعَت  َأَقْد  َفَقاَل:  ِجرْبِيُل  َفَأَتاُه  َقاَلْت: 

)1( صحي�ح: رواه احلاك�م )5274(، والبيهق�ي يف الش�عب )10483(، والضياء يف »املخت�ارة« )147/3، 
2659(، ]وصححه احلاكم والذهبي، وحسنه الضياء يف املختارة[.

)2( متفق عليه: رواه البخاري )3803(، ومسلم ) 2466(.
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َوَلبَِس  ِحيِل  بِالرَّ  l اهللِ  َرُسوُل  َفَأَمَر  َفَقاتِْلُهْم،  ُقَرْيَظَة  َبنِي  إىَِل  َفاْخُرْج  اَلَح،  السِّ
اَلَمَتُه، َفَخَرَج َفَمرَّ َعىَل َبنِي َغْنٍم، َوَكاُنوا ِجرَياَن امْلَْسِجِد، َفَقاَل: َمْن َمرَّ بُِكْم؟ َفَقاُلوا: 
ُه َوَوْجُهُه ِجرْبِيَل، َفَأَتاُهْم َرُسوُل  َيُتُه َوِسنَّ َمرَّ بَِنا ِدْحَيُة اْلَكْلبِي، َوَكاَن ِدْحَيُة ُتْشبُِه حِلْ
ُهْم َواْشَتدَّ اْلَباَلُء َعَلْيِهْم،  يَن َيْوًما، َفَلامَّ اْشَتدَّ َحْصُ َسًة َوِعْشِ ُهْم َخْ اهللِ l َفَحارَصَ
بَِيِدِه  إَِلْيِهْم  َفَأَشاَر  ُلَباَبَة،  َأَبا  l، َفاْسَتَشاُروا  اْنِزُلوا َعىَل ُحْكِم َرُسوِل اهللِ  ْم:  هَلُ ِقيَل 
ْبُح، َفَقاُلوا: َنْنِزُل َعىَل ُحْكِم اْبِن ُمَعاٍذ، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ l: اْنِزُلوا َعىَل ُحْكِم  ُه الذَّ َأنَّ
اٍر َلُه إَِكاٌف  l إىَِل َسْعٍد، َفُحِمَل َعىَل مِحَ َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ، َفَنَزُلوا، َوَبَعَث َرُسوُل اهللِ 
ِمْن لِيٍف، َوَحفَّ بِِه َقْوُمُه، َفَجَعُلوا َيُقوُلوَن: َيا َأَبا َعْمٍرو! ُحَلَفاُؤَك َوَمَوالِيَك، َوَأْهُل 
َكاَيِة َوَمْن َقْد َعِلْمَت، َقاَلْت: اَل َيْرِجُع إَِلْيِهْم َقْواًل، َحتَّى إَِذا َدَنا ِمْن َداِرِهَم اْلَتَفَت  النِّ
إىَِل َقْوِمِه، َفَقاَل: َقْد َأَنى لَِسْعٍد َأْن اَل ُيَباِلَ يِف اهللِ َلْوَمَة اَلئٍِم، َفَلامَّ َطَلَع َعىَل َرُسوِل اهللِ 
ُعَمُر:  َقاَل  َفَأْنِزُلوُه،  ِدُكْم  َسيِّ إىَِل  ُقوُموا   :l اهللِ  َرُسوُل  َقاَل  َسِعيٍد:  َأُبو  َقاَل   ،l

، َقاَل: َأْنِزُلوُه، َفَأْنَزُلوُه. ُ ُدَنا اهللَّ َسيِّ

َقاَل َلُه َرُسوُل اهللِ l: ُاْحُكْم ِفيِهْم، َقاَل: َفإيِنِّ َأْحُكُم ِفيِهْم َأْن ُتْقَتَل ُمَقاتَِلُتُهْم، 
ْم، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ l َلَقْد َحَكْمَت ِفيِهْم بُِحْكِم اهللِ  َم َأْمَواهُلُ َوُتْسَبى َذَراِريِْم، َوُتَقسَّ
ُهمَّ إِْن ُكْنَت َأْبَقْيَت َعىَل َنبِيَِّك ِمْن  َوُحْكِم َرُسولِِه، َقاَل: ُثمَّ َدَعا اهلَل َسْعٌد، َفَقاَل: اللَّ
ْرَب َبْيَنُه َوَبْيَنُهْم َفاْقبِْضنِي إَِلْيَك،  َحْرِب ُقَرْيٍش َشْيًئا َفَأْبِقنِي هَلَا، َوإِْن ُكْنَت َقَطْعَت احْلَ

ْرِص. َفَقاَل: َفاْنَفَجَر َكْلُمُه، َوَكاَن َقْد َبَرَأ َحتَّى َما َبِقَي ِمْنُه إاِلَّ ِمْثُل اخْلُ

َعَلْيِه  َب  َضَ َكاَن  تِي  الَّ تِِه  ُقبَّ إىَِل  َسْعٌد  َوَرَجَع   ،l اهللِ  َرُسوُل  َفَرَجَع  َقاَلْت: 
ُه َرُسوُل اهللِ l، َوَأُبو َبْكٍر، َوُعَمُر، َقاَلْت: َفَوالَِّذي  َرُسوُل اهللِ l، َقاَلْت: َفَحَضَ
َنْفِس بَِيِدِه، إيِنِّ أَلْعِرُف ُبَكاَء َأيِب َبْكٍر ِمْن ُبَكاِء ُعَمَر َوَأَنا يِف ُحْجَريِت كام قال اهلُل عزَّ 
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: )ڀ ڀ( ]األحزاب[()1(. وجلَّ

انقَطَعِت  ملا  إليه  وَقبَضه  ُقَريظَة،  يف  عيَنيِه  فأقرَّ  سعٍد؛  دعوَة  اهلُل  فاستجاَب 
احلرُب مَع ُقَريٍش.

يقوُل أنُس بُن مالٍك m: ملا مُحَِلت ِجنازُة سعِد بِن معاٍذ؛ قال املنافقوَن: ما 
كِمه يف بني ُقَريظَة، فبلَغ ذلَك النَّبيَّ l فقاَل: »إِنهَّ اْلاََلئَِكَة  أَخفَّ ِجنازَته! وذلَك حِلُ

ِمُلُه«)2(. َكاَنْت َتْ

؛  قوا قلوَبُكم باهللِ عزَّ وَجلَّ عاَء، علِّ عاَء! الَزموا الدُّ عاَء الدُّ َة اإلسالِم! الدُّ فيا أمهَّ
فإنه َيستجيُب َدعوَة الّداعي إذا َدعاه.

)1( حسن: رواه أمحد يف »مسنده« )141/6(، وابن حبان ) 7028(، ]»السلسلة الصحيحة« )67([.
)2( صحيح: رواه الرتمذي )3849(، وعبد بن محيد ) 1194(، ]» صحيح الرتمذي« ) 3024([.
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 الدعاء ينفع
دعاُء أولياِء اهلل وأحباِبه

األنبياَء  َينفُع  عاَء  الدُّ أن  املاضيِة  اخُلَطِب  من  لنا   َ تبيَّ السلمي!  معش 
عاَء من  الدُّ تبارَك وتعاىل َيستجيُب  اهلَل  املاضيِة أن  اخُلَطِب  لنا من   َ وغرَيهم، وتبيَّ
األنبياِء وغرِيهم، وذلَك ألن اهلَل تبارَك وتعاىل قاَل يف كتابِِه: )ٺ ٺ ٺ( 

]غافر:60[، وقاَل تعاىل: )ڭ ڭ ڭ ۇ( ]النساء:32[.

عاِء  َمَثاًل أعظَم يف الدُّ حابُة لنا  َب الصَّ وهذا عامٌّ لألنبياِء وغرِيهم، وقد َضَ
َ لنا باخُلطبِة املاضيِة. عاِء كام تبيَّ ويف االنتفاِع بالدُّ

ْمِر َبَياًنا ِشَفاًء()1(  ْ َلَنا ىِف اخْلَ ُهمَّ َبيِّ فهذا عمُر الفاروُق m دعا ربَّه فقاَل: )اللَّ
ُهمَّ اْرُزْقنِي َشَهاَدًة يِف َسبِيِلَك َواْجَعْل َمْويِت يِف  فاستجاب اهلل له، وقال m: )اللَّ

َبَلِد َرُسولَِك()2( فاستجاَب اهلُل له.
وهذا سعُد بُن أيب وّقاٍص m َظَلَمه رجٌل من أهِل الكوفِة فَدعا سعٌد عليه 
فقاَل: )اللهم إن كان عبُدك هذا كاذبًا، قام رياًء وسمعة فأطل عمره، وأطل فقره، 
أقَسَم عىل   :m بُن مالٍك  الرباُء  اهلُل دعوَته وهذا  للفتن( )3( فاستجاَب  ضه  وعرِّ
اهللِ يف َغزوٍة من الَغَزواِت أوَجَع املشكوَن فيها بامُلسلِمَي فَدعا وأقسَم عىل اهللِ عزَّ 
 ،)4( )l وجلَّ وقاَل: )أقسمُت عليَك يا ربِّ ملا َمَنحَتنا أكتاَفهم، وأحَلقَتني بَنبيَِّك

.l فاستجاَب اهلُل له وَنَصَ امُلسلِمَي عىل الكافِريَن، وُقتل شهيدًا فلحق بنبيه
)1( صحيح: رواه أبو داود )3670(، والرتمذي )3049(، والنسائي )5540(، وأمحد )53/1(، ]»صحيح 

الرتمذي« )3255([. 
)2( صحيح: رواه البخاري )1890(.
)3( صحيح: رواه البخاري ) 755(.

)4( صحي�ح: رواه احلاك�م )5274(، والبيهق�ي يف الش�عب )10483(، والضياء يف »املخت�ارة« )147/3، 
2659(، ]وصححه احلاكم والذهبي، وحسنه الضياء يف املختارة[.
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وهذا سعُد بُن معاٍذ ُأصيَب يوَم األحزاِب بَسهم فقاَل: )اللهم ال ُتِتني حتى 
ُتِقرَّ َعيَنيَّ من َبني ُقَريَظة( فاستجاَب اهلُل دعوَته، وَحَكَم هو بَنفِسه يف بني ُقَريظة قبَل 

أن َيموَت.

َعت أنه أخَذ منها أرَضها،  وهذا سعيُد بُن زيٍد m َكَذَبت عليه امرأٌة، فادَّ
َها َواْقُتْلَها يِف َأْرِضَها، َقاَل: َفاَم َماَتْت َحتَّى  ُهمَّ إِْن َكاَنْت َكاِذَبًة؛ َفَعمِّ َبَصَ فقاَل: )اللَّ
َها، ُثمَّ َبْيَنا ِهَي َتِْشى يِف َأْرِضَها إِْذ َوَقَعْت يِف ُحْفَرٍة َفاَمَتْت()1(، فاستجاَب  َذَهَب َبَصُ

اهلُل دعاَءه.

 ! ُ ُهمَّ إيِنِّ َأْسَأُلُك َيا اهللَّ الِم، فقاَل: )اللَّ وهذا َرجٌل آخُر دعا يف صالتِه قبَل السَّ
ِل  َتْغِفَر  َأْن  َأَحٌد،  ُكُفًوا  َلُه  َيُكْن  َومَلْ  ُيوَلْد،  َومَلْ  َيِلْد  مَلْ  الَِّذي  َمُد،  الصَّ اأَلَحُد  اْلَواِحُد 

ِحيِم، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ l: َقْد ُغِفَر َلُه َثاَلًثا()2(. ُذُنويِب، إِنََّك َأْنَت اْلَغُفوُر الرَّ

من  عاَء  الدُّ َيستجيُب  تبارَك وتعاىل  واهلُل  َينِزل،  مل  َنَزَل ومما  مما  َينفُع  عاُء  فالدُّ
.o أنبيائِه، ومن الصحابِة

 :l عاَء من أوليائِه وأحبابِه؛ يقوُل  واعَلموا أن اهلَل عزَّ وجلَّ يستجيُب الدُّ
ٍء َأَحبهَّ إَِلهَّ  َب إَِلهَّ َعْبِدي بَِشْ ْرِب َوَما َتَقرهَّ ا َفَقْد آَذْنُتُه بِاْلَ »إِنهَّ الَل َقاَل َمْن َعاَدى ِل َولِيًّ
ُه َفإَِذا َأْحَبْبُتُه ُكْنُت  َواِفِل َحتهَّى ُأِحبهَّ ُب إَِلهَّ بِالنهَّ ْضُت َعَلْيِه َوَما َيَزاُل َعْبِدي َيَتَقرهَّ ِمهَّا اْفَتَ
تِي َيْمِش  ا َوِرْجَلُه الهَّ تِي َيْبُطُش ِبَ ُه الهَِّذي ُيْبِصُ بِِه َوَيَدُه الهَّ َسْمَعُه الهَِّذي َيْسَمُع بِِه َوَبَصَ

ُه َوَلئِِن اْسَتَعاَذيِن أُلِعيَذنهَُّه«)3(. ا َوإِْن َسَأَلنِي أُلْعِطَينهَّ ِبَ

 وهذا غالٌم من أولياِء اهللِ، َدعا ربَّه كثريًا، فاستجاَب اهلُل دعاَءه؛ فقد أخرَبنا 
عنه رسوُلنا l، فقاَل: 

)1( صحيح: رواه مسلم )1610(.
)2( صحيح: رواه أبو داود )985( و النسائي )1301(، وأمحد )338/4(، ]»صحيح أيب داود« )905([.

)3( صحيح: رواه البخاري )6502(.
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َلُه َساِحٌر، َفَلمهَّ َكِبَ َقاَل لِْلَمِلِك: إيِنِّ َقْد  َقْبَلُكْم، َوَكاَن  »َكاَن َمِلٌك ِفيَمْن َكاَن 
ُمُه، َفَكاَن ِف َطِريِقِه إَِذا  ْحَر، َفَبَعَث إَِلْيِه ُغاَلًما ُيَعلِّ ْمُه السِّ ُت َفاْبَعْث إَِلهَّ ُغاَلًما ُأَعلِّ َكِبْ
اِهِب  بِالرهَّ َمرهَّ  اِحَر  السهَّ َأَتى  إَِذا  َفَكاَن  َفَأْعَجَبُه،  َكاَلَمُه  َوَسِمَع  إَِلْيِه  َفَقَعَد  َراِهٌب  َسَلَك 
اِحَر  اِهِب َفَقاَل: إَِذا َخِشيَت السهَّ َبُه، َفَشَكا َذلَِك إَِل الرهَّ اِحَر َضَ َوَقَعَد إَِلْيِه َفإَِذا َأَتى السهَّ
إِْذ  َكَذلَِك  ُهَو  َفَبْيَنَم  اِحُر،  السهَّ َحَبَسنِي  َفُقْل  َأْهَلَك  َخِشيَت  َوإَِذا  َأْهِل،  َحَبَسنِي  َفُقْل 
اِهُب  اِحُر َأْفَضُل َأِم الرهَّ ٍة َعِظيَمٍة َقْد َحَبَسِت النهَّاَس، َفَقاَل: اْلَيْوَم َأْعَلُم السهَّ َأَتى َعَل َدابهَّ
اِحِر  اِهِب َأَحبهَّ إَِلْيَك ِمْن َأْمِر السهَّ ُهمهَّ إِْن َكاَن َأْمُر الرهَّ َأْفَضُل؟ َفَأَخَذ َحَجًرا َفَقاَل: اللهَّ
اِهَب  الرهَّ َفَأَتى  النهَّاُس،  َوَمَض  َفَقَتَلَها  َفَرَماَها  النهَّاُس،  َيْمِضَ  َحتهَّى  َة  ابهَّ الدهَّ َهِذِه  َفاْقُتْل 
َما  َأْمِرَك  ِمْن  َبَلَغ  َقْد  ِمنِّى.  َأْفَضُل  اْلَيْوَم  َأْنَت   ! ُبَنيهَّ َأْي  اِهُب:  الرهَّ َلُه  َفَقاَل  ُه،  َفَأْخَبَ
. َوَكاَن اْلُغاَلُم ُيْبُِئ اأَلْكَمَه َواأَلْبَرَص  َأَرى، َوإِنهََّك َسُتْبَتَل، َفإِِن اْبُتِليَت َفاَل َتُدلهَّ َعَلهَّ
َداَيا  ِبَ َفَأَتاُه  َقْد َعِمَى  َوُيَداِوى النهَّاَس ِمْن َسائِِر اأَلْدَواِء، َفَسِمَع َجِليٌس لِْلَمِلِك َكاَن 
َم َيْشِفى  ُع إِْن َأْنَت َشَفْيَتنِي، َفَقاَل: إيِنِّ اَل َأْشِفى َأَحًدا إِنهَّ َكثرَِيٍة َفَقاَل: َما َها ُهَنا َلَك َأْجَ

ِ َفَشَفاُه الل«. ِ َدَعْوُت الَل َفَشَفاَك، َفآَمَن بِاللهَّ ، َفإِْن َأْنَت آَمْنَت بِاللهَّ ُ اللهَّ

»َفَأَتى  نِّ كيَف يدعو إىل َعقيدِة التَّوحيِد  فانُظروا إىل هذا الُغالِم يف هذه السِّ
َك؟ َقاَل: َربِّى،  ِلُس، َفَقاَل َلُه امْلَِلُك: َمْن َردَّ َعَلْيَك َبَصَ امْلَِلَك َفَجَلَس إَِلْيِه َكاَم َكاَن جَيْ
ُبُه َحتَّى َدلَّ َعىَل  ، َفَأَخَذُه َفَلْم َيَزْل ُيَعذِّ ُ َك اهللَّ َقاَل: َوَلَك َربٌّ َغرْيِي؟ َقاَل: َربِّى َوَربُّ
! َقْد َبَلَغ ِمْن ِسْحِرَك َما ُترْبُِئ اأَلْكَمَه  اْلُغاَلِم، َفِجيَء بِاْلُغاَلِم، َفَقاَل َلُه امْلَِلُك: َأْي ُبَنيَّ
. َفَأَخَذُه َفَلْم َيَزْل  ُ اَم َيْشِفى اهللَّ َواأَلْبَرَص َوَتْفَعُل َوَتْفَعُل؟ َفَقاَل: إيِنِّ اَل َأْشِفى َأَحًدا إِنَّ
اِهِب َفِقيَل َلُه اْرِجْع َعْن ِدينَِك َفَأَبى، َفَدَعا  اِهِب، َفِجيَء بِالرَّ ُبُه َحتَّى َدلَّ َعىَل الرَّ ُيَعذِّ
بَِجِليِس  ِجيَء  ُثمَّ  اُه،  ِشقَّ َوَقَع  َحتَّى  ُه  َفَشقَّ َرْأِسِه  َمْفِرِق  يِف  امْلِنَشاَر  َفَوَضَع  بِامْلِنَشاِر، 
بِِه َحتَّى  ُه  َفَشقَّ َرْأِسِه  َمْفِرِق  امْلِنَشاَر يِف  َفَوَضَع  َفَأَبى  ِدينَِك  َعْن  اْرِجْع  َلُه  َفِقيَل  امْلَِلِك 
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األنفُس يف  فهانِت  جاَل،  الرِّ َثبََّت  الُقلوِب  َن من  إذا تكَّ اإليامَن  اُه« ولكن  ِشقَّ َوَقَع 
 : َة عىل ذلَك، فقاَل خلّباِب بن األرتِّ جنِب اهللِ! وقد َربَّى النَّبيُّ l أصحاَبه يف مكَّ
ُيؤتى  ثم  فيها،  فُيجَعُل  األرِض،  يف  له  فُيحَفُر  جُل،  الرَّ ُيؤَخُذ  َقبَلُكم  َمْن  كاَن  »قد 
دوَن  -ما  احلديِد  بأمشاِط  وُيمَشُط  نِصَفِي،  فُيجعُل  رأِسه،  عىل  فُيوَضُع  باملِنشاِر، 

ه ذلَك عن دينِه..«. حلِمه وَعظِمه-، ما َيصدُّ

 »ُثمَّ ِجيَء بِاْلُغاَلِم َفِقيَل َلُه اْرِجْع َعْن ِدينَِك َفَأَبى َفَدَفَعُه إىَِل َنَفٍر ِمْن َأْصَحابِِه، 
َبَل، َفإَِذا َبَلْغُتْم ُذْرَوَتُه َفإِْن َرَجَع  َفَقاَل: اْذَهُبوا بِِه إىَِل َجَبِل َكَذا َوَكَذا، َفاْصَعُدوا بِِه اجْلَ
باَِم  اْكِفنِيِهْم  ُهمَّ  اللَّ َفَقاَل:  َبَل  اجْلَ بِِه  َفَصِعُدوا  بِِه  َفَذَهُبوا  َفاْطَرُحوُه،  َوإاِلَّ  ِدينِِه  َعْن 
َبُل َفَسَقُطوا، َوَجاَء َيْمِشى إىَِل امْلَِلِك، َفَقاَل َلُه امْلَِلُك: َما َفَعَل  ِشْئَت، َفَرَجَف هِبُِم اجْلَ

.»ُ َأْصَحاُبَك؟ َقاَل: َكَفانِيِهُم اهللَّ

عاَء َينفُع مما َنَزل ومما مل َينِزل. وهذا هو الَشاهُد، وهو أن الدُّ

عاَء بعَد اإليامِن باهللِ  نيا يف َوجِهَك؛ فإن َمَعَك الدُّ ا اُلسلُم! لو َوَقَفِت الدُّ فيا أهيُّ
والَعمِل الّصالِح.

ُقْرُقوٍر)أي قارب(  َفامْحُِلوُه ىِف  بِِه  َفَقاَل: »اْذَهُبوا  َأْصَحابِِه  ِمْن  َنَفٍر  إىَِل  َفَدَفَعُه   
ُهمَّ اْكِفنِيِهْم  ُطوا بِِه اْلَبْحَر، َفإِْن َرَجَع َعْن ِدينِِه َوإاِلَّ َفاْقِذُفوُه، َفَذَهُبوا بِِه َفَقاَل: اللَّ َفَتَوسَّ

باَِم ِشْئَت.

ِفيَنُة َفَغِرُقوا َوَجاَء َيْمِشى إىَِل امْلَِلِك، َفَقاَل َلُه امْلَِلُك: َما َفَعَل  َفاْنَكَفَأْت هِبُِم السَّ
، َفَقاَل لِْلَمِلِك: إِنََّك َلْسَت بَِقاتِِل َحتَّى َتْفَعَل َما آُمُرَك  ُ َأْصَحاُبَك؟ َقاَل: َكَفانِيِهُم اهللَّ
َمُع النَّاَس يِف َصِعيٍد َواِحٍد، َوَتْصُلُبنِي َعىَل ِجْذٍع، ُثمَّ ُخْذ  بِِه. َقاَل: َوَما ُهَو؟ َقاَل: جَتْ
اْلُغاَلِم.ُثمَّ  ِ َربِّ  بِاْسِم اهللَّ ُقْل:  ُثمَّ  اْلَقْوِس،  َكبِِد  ْهَم يِف  ُثمَّ َضِع السَّ ِكَناَنتِي  ِمْن  َسْهاًم 
َوَصَلَبُه َعىَل  َواِحٍد،  النَّاَس يِف َصِعيٍد  َفَجَمَع  َقَتْلَتنِي.  َذلَِك  َفَعْلَت  إَِذا  َفإِنََّك  اْرِمنِي، 
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 ِ ْهَم يِف َكبِِد اْلَقْوِس، ُثمَّ َقاَل: بِاْسِم اهللَّ ِجْذٍع، ُثمَّ َأَخَذ َسْهاًم ِمْن ِكَناَنتِِه، ُثمَّ َوَضَع السَّ
ْهِم  ْهُم يِف ُصْدِغِه، َفَوَضَع َيَدُه يِف ُصْدِغِه يِف َمْوِضِع السَّ َربِّ اْلُغاَلِم! ُثمَّ َرَماُه َفَوَقَع السَّ

ا بَِربِّ اْلُغاَلِم!«)1(. ا بَِربِّ اْلُغاَلِم! آَمنَّ ا بَِربِّ اْلُغاَلِم! آَمنَّ َفاَمَت، َفَقاَل النَّاُس: آَمنَّ

سالُة التي أراَد هذا الغالُم -الذي هو من أولياِء اهللِ تعاىل ومن  وهذه هي الرِّ
أحبابِه- أن ُيوِصَلها إىل الّناِس، وهي أن خَيُرَج الّناُس من عبادِة العباِد إىل عبادِة ربِّ 

العباِد.

اهلُل عزَّ وَجلَّ  ابتالُه  الذيَن استجاَب دعاَءهم رجٌل مريٌض   وِمن أولياِء اهللِ 
، فاستجاَب اهلُل له. ِص، فَدعا اهلَل عزَّ وجلَّ بالرَبَ

يقوُل l: »إِنهَّ َرُجاًل َيْأتِيُكْم ِمَن اْلَيَمِن، ُيَقاُل َلُه: ُأَوْيٌس، اَل َيَدُع بِاْلَيَمِن َغرْيَ 
ْرَهِم، َفَمْن َلِقَيُه  يَناِر َأِو الدِّ ُأمٍّ َلُه، َقْد َكاَن بِِه َبَياٌض َفَدَعا الَل َفَأْذَهَبُه َعْنُه إاِلهَّ َمْوِضَع الدِّ

ِمْنُكْم َفْلَيْسَتْغِفْر َلُكْم«)2(.

َ له أن هذا ُأَويُس؛ َطلَب عمُر منه  ولذلَك ملا جاَء يف ِخالفِة ُعمَر، وسأَله وتبيَّ
ه، َدعا اهلَل عزَّ وجلَّ أن َيشِفَيه من  عوِة؛ فقد كاَن باّرًا بأمِّ أن َيستغِفَر له؛ ألنه جُماُب الدَّ

َمَرِضه، فَشفاُه اهلُل.

أن  وإّياَك  اهلُل،  هو  َيشفي  فالذي   ! يا ربِّ َتقوَل:  أن  عليَك  اَلريُض!  ا  أهيُّ فيا 
حرِة وامُلشعِوذيَن والَكَهنِة، فذلَك حراٌم. َتذهَب إىل السَّ

 ، وَجلَّ عزَّ  اهلَل  َدَعِت  يشٌء  َبيتِها  يف  ُيوَجُد  ال  فقريٌة،  امرأٌة  وهذه  اللِ!  عباَد 
فاستجاَب هلا.

ِة، َفَقاَلِت اْمَرَأُتُه:  يَّ عن أيب ُهريرَة m: َأَصاَب َرُجٌل َحاَجًة َفَخَرَج إىَِل اْلرَبِّ
)1( صحيح: رواه مسلم )3005(.
)2( صحيح: رواه مسلم )2542(.



211 الدعاء النافع

وِر  نُّ ْفَنُة َمأَلى َعِجيًنا، َويِف التَّ ُجُل َواجْلَ ُهمَّ اْرُزْقَنا َما َنْعَتِجُن َوَما َنْخَتبُِز، َفَجاَء الرَّ اللَّ
ِ، َفَكَنَس  َحا َتْطَحُن، َفَقاَل: ِمْن َأْيَن َهَذا؟ َقاَلْت: ِمْن ِرْزِق اهللَّ َواِء، َوالرَّ َجُنوُب الشِّ
إَِل  َطَحَنْت  َقاَل:  َأْو  َلَداَرْت،  َتَرَكْتَها  »َلْو   :l  ِ اهللَّ َرُسوُل  َفَقاَل  َحا،  الرَّ َحْوَل  َما 

اْلِقَياَمِة«)1(. َيْوِم 

! وإّياك أن تذهَب  بِب املَشوِع وُقل: يا ربِّ وُج امُلبَتىل بالَفقِر ُخذ بالسَّ ا الزَّ أيُّ
با. َط يف الرِّ إىل الُبنوِك، أو أن َتتورَّ

! وإّياِك أن َتدَفعي زوَجِك إىل  وجُة الَفقريُة اقَتِصدي وقول: يا ربِّ ُتها الزَّ أيَّ
عاَء َينفُع مما  ! فإن الدُّ شوِة، وإىل األخِذ من أمواِل امُلسلِمَي. قول: يا ربِّ با والرِّ الرِّ

َنَزَل ومما مل َينِزل.

زاَد  فلام  فُيؤذيِم.   ، الَبصيِّ احَلَسِن  جَمِلَس  َيغشى  اخَلوارِج  من  رجٌل  وكاَن 
جُل من قامتِه،  همَّ قد َعِلمَت أذاُه لنا، فاكِفناُه بام ِشئَت! فخرَّ الرَّ أذاُه؛ قاَل احلسُن: اللَّ

تًا عىل رَسيِره)2(. فام مُحَِل إىل أهِله إال َميِّ

ٍة ِمَن اْلُْسِلِمَي، َوَتَرَكْت  يهَّ وقاَل l: »إِنهَّ اْمَرَأًة َكاَنْت يِف بيٍت َفَخَرَجْت يِف َسِ
ا، َقاَل: َفَفَقَدْت َعْنًزا ِمْن َغَنِمَها،  َة َعْنًزا َلَا، َوِصيِصَيَتَها)3( َكاَنْت َتْنِسُج ِبَ ثِْنَتْي َعْشَ
َفَظ َعَلْيِه،  ! إِنهََّك َقْد َضِمْنَت ِلَْن َخَرَج يِف َسبِيِلَك َأْن َتْ َوِصيِصَيَتَها، َفَقاَلْت: َيا َربِّ
َقاَل:  َوِصيِصَيتِي  َعْنِزي  َأْنُشُدَك  َوإيِنِّ  َوِصيِصَيتِي،  َغَنِمي  ِمْن  َعْنًزا  َفَقْدُت  َقْد  َوإيِنِّ 
 :l ِا َتَباَرَك َوَتَعاَل، َقاَل َرُسوُل الل َ ا لَِربِّ َة ُمَناَشَدِتَ َفَجَعَل َرُسوُل اللِ l َيْذُكُر ِشدهَّ

َفَأْصَبَحْت َعْنُزَها َوِمْثُلَها، َوِصيِصَيُتَها َوِمْثُلَها«)4(.
)1( حسن: رواه الطرباين يف »املعجم الكبري« )1332(، ]»السلسلة الصحيحة« )2937([.

)2( رواه ابن أيب الدنيا يف»جمابو الدعوة« )93(.
يِصَية: الصنارة التي يغزل هبا وينسج . ِ )3( الصِّ

)4( صحيح: رواه أمحد يف »مسنده« )67/5(، ]»السلسلة الصحيحة« )2935([. 
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هوا  َعاِء«)1(، وَوجِّ ِ بِالدُّ َعاَء َيْنَفُع ِمهَّا َنَزَل َوِمهَّا َلْ َيْنِزْل، َفَعَلْيُكْم ِعَباَد اللهَّ »إِنهَّ الدُّ
نيا واآلخرِة. قلوَبُكم إىل اهللِ وادعوا اهلَل عزَّ وجلَّ واطُلبوا من اهللِ خرَي الدُّ

َك وامُلِشكَي. همَّ َأِعزَّ اإلسالَم وامُلسلِمَي، وَأِذلَّ الشِّ اللَّ

)1( حسن لغريه: رواه الرتمذي )3548(، وأمحد )234/5(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1634([.
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 الدعاء ينفع
دعاُء الوالدين

َ لنا من اخُلَطِب املاضيِة  عاِء، وقد َتبيَّ عباَد اللِ! ما ِزلنا بَصدِد احلديِث عِن الدُّ
عاَء من أوليائِه وأحبابِه. أن اهلَل تبارَك وتعاىل َيستجيُب الدُّ

 وممن َيستجيُب اهلُل دعاَءهم الوالداِن )األُب، واألم(. فالوالُد إذا َدعا لَولِده 
استجاَب اهلُل له، والوالُد إذا َدعا عىل ولِده استجاَب اهلُل له.

اْلَْظُلوِم،  َدْعَوُة   : ِفيِهنهَّ َشكهَّ  اَل   ، َلُنهَّ ُيْسَتَجاُب  َدَعَواٍت  »َثاَلُث   :l يقوُل 
َوَدْعَوُة اْلَُساِفِر، َوَدْعَوُة اْلَوالِِد لَِوَلِدِه«)1(.

: َدُعَوُة اْلَْظُلوِم، َوَدُعَوُة  وقاَل l: »َثاَلُث َدَعَواٍت ُمْستَجاَباٌت اَل َشكهَّ ِفيِهنهَّ
اْل�ُمَساِفِر، َوَدُعَوُة اْلَوالِِد َعَل َوَلِدِه«)2(.

، فالوالُد إذا دعا لَولِده -أو  والوالُد يف احلديِث ُيطَلُق عىل األِب وعىل األمِّ
عليه- استجاَب اهلُل له.

أمٍّ  عن  نا  خُيرِبُ وهو   l اهللِ  رسوِل  إىل  لَنستِمَع  بنا  تعاَلوا  السلمي!  معش   
َدَعت عىل َولدها، فاستجاَب اهلُل هلا.

ْم يِف اْلَْهِد إاِلهَّ َثاَلَثٌة؛ ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم، َوَصاِحُب ُجَرْيٍج«  يقوُل l: »َلْ َيَتَكلهَّ
ُه َوُهَو ُيَصىلِّ َفَقاَلْت:  َذ َصْوَمَعًة َفَكاَن ِفيَها، َفَأَتْتُه ُأمُّ َ َوَكاَن ُجَرْيٌج َرُجاًل َعابًِدا َفاختَّ
َكاَن  َفَلامَّ  َفْت،  َفاْنَصَ َعىَل َصاَلتِِه  َفَأْقَبَل  َوَصاَليِت؟  ي  ُأمِّ َيا َربِّ  َفَقاَل:  ُجَرْيُج!  َيا 

)1( حس�ن: رواه الرتم�ذي ) 1905 (، و أب�و داود )1536(، و اب�ن ماج�ه )3862(، وأمح�د )258/2(، 
]»السلسلة الصحيحة« )596([.

)2( حسن: رواه الرتمذي )1905(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )3132([.
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َفَأْقَبَل  ي َوَصاَليِت؟  ُأمِّ َيا َربِّ  َفَقاَل:  َيا ُجَرْيُج!  َفَقاَلْت:  َأَتْتُه َوُهَو ُيَصلِّ  اْلَغِد  ِمَن 
ُجَرْيُج!  َيا  َفَقاَلْت:  ُيَصلِّ  َوُهَو  َأَتْتُه  اْلَغِد  ِمَن  َكاَن  َفَلامَّ  َفْت،  َفاْنَصَ َصاَلتِِه  َعىَل 
َحتَّى  ُتِْتُه  اَل  ُهمَّ  اللَّ َفَقاَلِت:  َصاَلتِِه،  َعىَل  َفَأْقَبَل  َوَصاَليِت؟  ي  ُأمِّ َربِّ  َأْي  َفَقاَل: 

َيْنُظَر إىَِل ُوُجوِه امْلُوِمَساِت.

ُل بُِحْسنَِها َفَقاَلْت:  ا َوِعَباَدَتُه، َوَكاَنِت اْمَرَأٌة َبِغيٌّ ُيَتَمثَّ ائِيَل ُجَرجْيً َفَتَذاَكَر َبُنو إرِْسَ
َضْت َلُه َفَلْم َيْلَتِفْت إَِلْيَها، َفَأَتْت َراِعًيا َكاَن َيْأِوي  ُه َلُكْم -َقاَل- َفَتَعرَّ إِْن ِشْئُتْم أَلْفتَِننَّ
ِمْن  ُهَو  َقاَلْت:  َوَلَدْت  َفَلامَّ  َفَحَمَلْت،  َعَلْيَها  َفَوَقَع  َنْفِسَها  ِمْن  َفَأْمَكَنْتُه  َصْوَمَعتِِه  إىَِل 
َشْأُنُكْم؟  َما  َفَقاَل:  ُبوَنُه،  َيْضِ َوَجَعُلوا  َصْوَمَعَتُه  َوَهَدُموا  َفاْسَتْنَزُلوُه  َفَأَتْوُه  ُجَرْيٍج. 
؟ َفَجاُءوا بِِه َفَقاَل: َدُعويِن  بِيُّ ِذِه اْلَبِغيَّ َفَوَلَدْت ِمْنَك، َفَقاَل: َأْيَن الصَّ َقاُلوا: َزَنْيَت هِبَ
بِيَّ َفَطَعَن يِف َبْطنِِه َوَقاَل: َيا ُغاَلُم! َمْن َأُبوَك؟  َف َأَتى الصَّ ، َفَلامَّ اْنَصَ َ َفَصىلَّ َحتَّى ُأَصلِّ
ُحوَن بِِه، َوَقاُلوا: َنْبنِي  ُلوَنُه َوَيَتَمسَّ اِعي -َقاَل-َفَأْقَبُلوا َعىَل ُجَرْيٍج ُيَقبِّ َقاَل: ُفاَلٌن الرَّ
َلَك َصْوَمَعَتَك ِمْن َذَهٍب؟ َقاَل: اَل، َأِعيُدوَها ِمْن ِطٍي َكاَم َكاَنت َفَفَعُلوا. َوَبْيَنا َصبِيٌّ 
ُهمَّ  ُه: اللَّ ُأمُّ َفَقاَلْت  َفاِرَهٍة َوَشاَرٍة َحَسَنٍة،  ٍة  َدابَّ َفَمرَّ َرُجٌل َراِكٌب َعىَل  ِه  ُأمِّ َيْرَضُع ِمْن 
َعْلنِي  جَتْ اَل  ُهمَّ  اللَّ َفَقاَل:  إَِلْيِه  َفَنَظَر  إَِلْيِه،  َوَأْقَبَل  ْدَي  الثَّ َك  َفرَتَ َهَذا،  ِمْثَل  اْبنِي  اْجَعِل 
َوُهَو   l  ِ اهللَّ َرُسوِل  إىَِل  َأْنُظُر  َفَكَأينِّ  َقاَل  َيْرَتِضُع،  َفَجَعَل  َثْديِِه  َعىَل  َأْقَبَل  ُثمَّ  ِمْثَلُه. 
َوُهْم  بَِجاِرَيٍة  وا  َوَمرُّ َقاَل:  َها.  َيُمصُّ َفَجَعَل  َفِمِه  يِف  اَبِة  بَّ السَّ بِإِْصَبِعِه  اْرتَِضاَعُه  ِكي  َيْ
ْقِت، َوِهَى َتُقوُل: َحْسبَِي اهلُل َونِْعَم اْلَوِكيُل، َفَقاَلْت  ا َوَيُقوُلوَن: َزَنْيِت رَسَ ُبوَنَ َيْضِ
ُهمَّ اْجَعْلنِي ِمْثَلَها،  َضاَع َوَنَظَر إَِلْيَها َفَقاَل: اللَّ َك الرَّ َعِل اْبنِي ِمْثَلَها، َفرَتَ ُهمَّ اَل جَتْ ُه: اللَّ ُأمُّ
ُهمَّ اْجَعِل اْبنِي ِمْثَلُه،  ْيَئِة َفُقْلُت: اللَّ ِديَث َفَقاَلْت: َمرَّ َرُجٌل َحَسُن اهْلَ َفُهَناَك َتَراَجَعا احْلَ
َزَنْيِت  َوَيُقوُلوَن:  ا  ُبوَنَ َيْضِ َوُهْم  اأَلَمِة  ِذِه  هِبَ وا  َوَمرُّ ِمْثَلُه،  َعْلنِي  جَتْ اَل  ُهمَّ  اللَّ َفُقْلَت: 
إِنَّ  َقاَل:  ِمْثَلَها،  اْجَعْلنِي  ُهمَّ  اللَّ َفُقْلَت:  ِمْثَلَها،  اْبنِي  َعِل  جَتْ ُهمَّ اَل  اللَّ َفُقْلُت:  ْقِت،  رَسَ
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َعْلنِي ِمْثَلُه، َوإِنَّ َهِذِه َيُقوُلوَن هَلَا َزَنْيِت َومَلْ  ُهمَّ اَل جَتْ اًرا َفُقْلُت: اللَّ ُجَل َكاَن َجبَّ َذاَك الرَّ
ُهمَّ اْجَعْلنِي ِمْثَلَها!«)1(. ْق َفُقْلُت: اللَّ ْقِت َومَلْ َتْسِ َتْزِن َورَسَ

إذا  الوالِد  دعاَء  َيستجيُب  تعاىل  اهلَل  أنَّ  اهللِ!-  عباَد  -يا  احلديِث  هذا  ففي 
ُهمَّ اَل ُتِْتُه َحتَّى َيْنُظَر إىَِل ُوُجوِه  َدعا لولِده أو عليه؛ إذ إن أمَّ ُجَريٍج َدَعت عليه )اللَّ

امْلُوِمَساِت(، واستجاَب اهلُل هلا.

وهذا  والَديِه،  َيشتُِم  فهذا  الُعقوُق،  فيه  َكُثَر  زمٍن  يف  ونحُن  اإلسالِم!  َة  أمهَّ
هام، وهذا َيقَطُعهام! َيِضهُبام، وهذا َيُسبُّ

ه. وهذا َيرَبُّ صديَقه وَيُعقُّ أباه، وذلك َيرَبُّ زوجَته وَيُعقُّ أمَّ

ُهها إىل كلِّ عاقٍّ لوالَديه، فيها حتذيٌر وتذكرٌي )ڑ ڑ  فهذه رسالٌة ُنوجِّ
ک ک ک ک گ گ گ گ( ]األنفال:42[.

ا العاقُّ والَديه! فيا أهيُّ

بِّ يف ِرضا  أواًل: اعَلم أن اهلَل تعاىل ساِخٌط عليَك؛ ألن النَّبيَّ l يقوُل: »ِرضا الرهَّ
بِّ يف ُسْخِط الَوالِِد«)2(. الَوالِِد، َوُسْخُط الرهَّ

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  )ڇ  ِة:  الِعزَّ يقوُل ربُّ  أنََّك ملعوٌن،  اعَلم  ثانيًا: 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
الُل  َوَلَعَن   ِ اللهَّ لَِغرْيِ  َذَبَح  َمْن  الُل  »َلَعَن   :l وقاَل  ]حممد[،  ک(  ک 
l: »..َمْلُعوٌن  َ َمَناَر اأَلْرِض َوَلَعَن الُل َمْن َلَعَن َوالَِدُه«)3(، وقاَل  َمْن َغريهَّ

َمْن َعقهَّ َوالَِدْيِه«)4(.
)1( متفق عليه: رواه البخاري )3436(، ومسلم )2550(.

)2( حس�ن لغ�ريه: رواه الرتم�ذى )1899(، واحلاك�م )7249(، ]»صحيح الرتغي�ب والرتهيب« )2501، 
.])2503

)3( صحيح: رواه مسلم )1978(.
)4( صحيح لغريه: رواه الطرباين يف »األوسط« )8497(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2420(.
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َة  نهَّ اجْلَ َيْدُخُل  »اَل   :l يقوُل  الّداخِلَي،  مَع  ِة  اجلنَّ دخوِل  من  حمروٌم  أنَت  ثالثًا: 
َقاِطٌع«)1(، وقاَل l: »..َثاَلَثٌة اَل َيْنُظُر الُل إَِلْيِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة: اْلَعاقُّ لَِوالَِدْيِه، 
َة:  نهَّ َم الُل َعَلْيِهُم اجْلَ وُث«)2(، وقاَل l: »َثاَلَثٌة َقْد َحرهَّ يُّ َلُة، َوالدهَّ جِّ اْلَُتَ َواْلَْرَأُة 

َبَث«)3(. وُث، الهَِّذي ُيِقرُّ يِف َأْهِلِه اْلَ يُّ ، َوالدهَّ ْمِر، َواْلَعاقُّ ُمْدِمُن اْلَ

يقوُل  الُعقوِق؛  تتوَب من  أن  إال  َعَماًل صاحلًا؛  َيقبُل منك  اهلَل ال  أن  اعَلم  رابعًا: 
اٌن،  َوَمنهَّ  ، َعاقٌّ َعْدٌل:  َوال  ٌف،  َصْ اْلِقَياَمِة  َيْوَم  ِمْنُهْم  ُيْقَبُل  ال  »َثالَثٌة   :l

ٌب بَِقَدٍر«)4(. َوُمَكذِّ

، َوَأنََّك  ُ وجاَء رجٌل إىل النَّبيِّ l فقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ! َشِهْدُت َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللَّ
بِيُّ  ْيُت َزَكاَة َماِل، َوُصْمُت َشْهَر َرَمَضاَن. َفَقاَل النَّ ْمَس، َوَأدَّ ْيُت اخْلَ َرُسوُل اهللِ، َوَصلَّ
َهَداِء َيْوَم اْلِقَياَمِة، َهَكَذا  يِقَي َوالشُّ دِّ بِيَِّي َوالصِّ l: »َمْن َماَت َعَل َهَذا، َكاَن َمَع النهَّ

-َوَنَصَب إِْصَبَعْيِه- َما َلْ ُيَعقهَّ َوالَِدْيِه«)5(.

اهلَل ساِخٌط عليَك، وألنَّ  أبدًا؛ ألَن  ُتفِلُح  أنَك ال  اعَلم  العاقُّ والَديِه  ا  أيُّ خامسًا: 
 l سوُل َن الرَّ والَديَك َيدعواِن عليَك، وألنَّ جربيَل q دعا عليَك وأمَّ
وَل َقاَل: آِمَي، ُثمهَّ َرَقى  َرَجَة اأْلُ ، َفَلمهَّ َرَقى الدهَّ عىل دعائِه فقد »َرَقى l اْلِْنَبَ
الَِثَة َفَقاَل: آِمَي، َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اللِ! َسِمْعَناَك  انَِيَة َفَقاَل: آِمَي، ُثمهَّ َرَقى الثهَّ الثهَّ
 l وَل َجاَءيِن ِجْبِيُل َرَجَة اأْلُ اٍت؟ َقاَل: َلهَّا َرِقيُت الدهَّ َتُقوُل: آِمَي َثاَلَث َمرهَّ
ُثمهَّ  آِمَي.  َفُقْلُت:  َلُه،  ُيْغَفْر  َوَلْ  ِمْنُه  َفاْنَسَلَخ  َرَمَضاَن،  َأْدَرَك  َعْبٌد  َشِقَي  َفَقاَل: 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )5984(، ومسلم )2556(.
)2( حسن صحيح: رواه النسائي )2562(، وأمحد )134/2(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2070([.

)3( حسن لغريه: رواه أمحد )128/2(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2366([.
)4( حسن: رواه الطرباين يف »املعجم الكبري« )7547(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2513([.
)5( صحيح: رواه أمحد )522/39-مؤسسة الرسالة(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2515([.
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َة، َفُقْلُت: آِمَي. ُثمهَّ  نهَّ ا َفَلْم ُيْدِخاَلُه اجْلَ َقاَل: َشِقَي َعْبٌد َأْدَرَك َوالَِدْيِه َأْو َأَحَدُهَ
َقاَل: َشِقَي َعْبٌد ُذِكْرَت ِعْنَدُه َوَلْ ُيَصلِّ َعَلْيَك، َفُقْلُت: آِمَي«)1(.

ا العاقُّ والَديه أنسيَت أن دعاَء الوالَديِن ُمستجاٌب؟! فهذا ُجَريٌج َدَعت  سادسًا: أيُّ
ه وهو إنام انشَغَل عنها بَصالتِه فاستجاَب اهلُل هلا. عليه أمُّ

يِل؟! أفال  ا العاقُّ لوالَديِك! أن َيدعَو والداَك عليَك يف َجوِف اللَّ أفال خَتشى أيُّ
يِل؟! َك عليَك يف َجوِف اللَّ ا العاقُّ لوالَديَك أن َتدعَو أمُّ خَتشى أيُّ

اُم بُن َحوَشٍب: نزلُت مّرًة حّيًا وإىل جانِب ذلَك احليِّ مقربٌة، فلام  يقوُل العوَّ
جسُد  وَجسُده  احلامِر  رأُس  رأُسه  رجٌل  فَخَرَج  َقرٌب،  منها  انشقَّ  الَعَص  بعَد  كاَن 
إنساٍن، َفنهَق ثالَث َنقاٍت ثم انطبَق عليه الَقرُب، فإذا عجوٌز َتغِزُل َشعرًا أو صوفًا 
أمُّ هذا، قلُت: وما  تلَك  الَعجوَز؟: قلُت: ما هلا؟ قالت:  تلَك  امرأٌة: ترى  فقاَلِت 
ِق اهلَل، إىل  ! اتَّ ه: يا بنيَّ ُته؟ قالت: كاَن يشُب اخَلمَر، فإذا راَح تقوُل له أمُّ كاَن قصَّ
متى َتشُب هذه اخلمَر؟ فيقوُل هلا: إنام أنِت َتنهقَي كام َينهُق احلامُر، قالت: فامَت 
بعَد العَص، قاَلت: فهو َينَشقُّ عنه الَقرُب بعَد الَعِص كلَّ يوٍم فَينَهُق ثالَث َنَقاٍت ثم 

َينطبُِق عليه الَقرُب )2(.

ا العاقُّ والَديِه أنسيَت أن اهلَل تبارَك وتعاىَل أمَرَك باإلحساَن للوالَديِن؟!  سابعًا: أيَّ
قاَل تعاىل: )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې( ]الرمحن[.

اَك بوالَديَك؟! قاَل تعاىل: )ٱ ٻ ٻ  أنسيَت أن اهلَل عزَّ وجلَّ وصَّ
ٻ( ]األحقاف:15[، وقال تعاىل: )ٺ ٺ ٺ ٺ( ]العنكبوت:8[.

َهاتُِكْم َثاَلًثا، إِنهَّ الَل ُيوِصيُكْم بِآَبائُِكْم، إِنهَّ  ويقوُل l: »إِنهَّ الَل ُيوِصيُكْم بُِأمهَّ

)1( صحيح لغريه: رواه البخاري يف األدب املفرد )644(، ]»صحيح األدب املفرد « )501([.
)2( حسن موقوفًا: رواه األصبهاين ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )665/2([.
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الَل ُيوِصيُكْم بِاأَلْقَرِب َفاأَلْقَرِب«)1(.

جاَع  الذي  والَدَك  أنسيَت  إليهام؟!  اإلحساَن  أنسيَت  لوالَديه!  العاقُّ  ا  أيُّ
تسعَة  َبطنِها  يف  مَحَلتَك  أنا  أنسيَت  لَتسرتيَح؟!  َتِعَبْت  التي  َك  أمَّ أنسيَت  لَتشبَع؟! 

ت يف َوضِعَك، وَتِعَبت يف ِرضاعتَِك، وَسِهَرت عىل َتربَِيتَِك؟!  أشُهٍر، وتأملَّ

بِيُّ  النَّ َفَقاَل  َماِل،  َأَخَذ  َأيِب  إِنَّ  َيا َرُسوَل اهللِ!  َفَقاَل:   l بِيِّ  النَّ إىَِل  َرُجٌل  َجاَء 
إِنَّ  َفَقاَل:   l بِيِّ  النَّ َعىَل   q ِجرْبِيُل  َفَنَزَل  بَِأبِيَك«،  َفْأتِنِي  ُجِل: »اْذَهْب  لِلرَّ  l
ٍء َقاَلُه يِف َنْفِسِه َما َسِمَعْتُه  ْيُخ َفَسْلُه َعْن يَشْ الَم َوَيُقوُل: إَِذا َجاَءَك الشَّ اهلَل ُيْقِرُئَك السَّ
َتْأُخَذ  َأْن  َأُتِريُد  َيْشُكوَك؟  اْبنَِك  َباُل  l: »َما  بِيُّ  النَّ َلُه  َقاَل  ْيُخ،  الشَّ َجاَء  َفَلامَّ  ُأُذَناُه، 
تِِه َأْو َخاالتِِه َأْو َعىَل َنْفِس،  َماَلُه؟« َفَقاَل: َسْلُه َيا َرُسوَل اهللِ! َهْل َأْنَفْقُتُه إاِلَّ َعىَل َعامَّ
َسِمَعْتُه  َما  َنْفِسَك  يِف  ُقْلَتُه  ٍء  َشْ َعْن  َنا  َأْخِبْ َهَذا،  ِمْن  َدْعَنا  »إِيِه!   :l بِيُّ  النَّ َفَقاَل 
َيِقيًنا، َلَقْد ُقْلُت يِف  َما َيَزاُل اهلُل َيِزيُدَنا بَِك  َيا َرُسوَل اهللِ  ْيُخ: َواهللِ  ُأُذَناَك«، َفَقاَل الشَّ

َنْفِس َشْيًئا َما َسِمَعْتُه ُأُذَناَي، َفَقاَل: ُقْل َوَأَنا َأْسَمُع، َقاَل: ُقْلُت

َياِفًعا َوِعْلُتَك  َمْوُلوًدا  َغَذْوُتَك 

 

َأبِْت مَلْ  ْقِم  بِالسُّ َضاَفْتَك  َلْيَلٌة  إَِذا 

 

بِالَِّذي ُدوَنَك  امْلَْطُروُق  َأَنا  َكَأينِّ 

 

ا َ َوإِنَّ َعَلْيَك  َنْفِس  َدى  الرَّ اُف  خَتَ

 

تِي الَّ َواْلَغاَيَة  نَّ  السِّ َبَلْغَت  َفَلامَّ 

 

َوَفَظاَظًة ِغْلَظًة  َجَزائِي  َجَعْلَت 

 

يت ُأُب��وَّ َح��قَّ  َت��ْرَع  مَلْ  إِْذ  َفَلْيَتَك 

 

َوَتْنَهُل َعَلْيَك  َأْجنِي  بِ��امَ  ُتَعلُّ 

 

َأَتَْلَمُل َس��اِه��ًرا  إاِلَّ  لُِسْقِمَك 

 

ُمُل َتْ َفَعْيَناَي  ُدويِن  بِِه  ُطِرْقَت 

 

ُل ُمَؤجَّ َوْق��ٌت  َت  امْلَ��وْ َأنَّ  َلَتْعَلُم 

 

ُل ُأَؤمِّ ُكْنُت  ِفيَك  َما  َمَدى  إَِلْيَها 

 

ُل امْلَُتَفضِّ امْلُْنِعُم  َأْن��َت  َك��َأنَّ��َك 

 

َيْفَعُل امْلَُجاِوُر  ��اُر  اجْلَ َكاَم  َفَعْلَت 

 

)1( صحي�ح: رواه اب�ن ماجه )3661(، وأمحد )132/4(، والبخاري يف »األدب املفرد« )60(، ]»السلس�لة 
الصحيحة« )1666([.
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بِيُّ l بَِتالبِيِب اْبنِِه، َوَقاَل: »َأْنَت َوَماُلُك أَلبِيَك«)1(. َقاَل: َفِحيَنئٍِذ َأَخَذ النَّ

َأيِب  َوإِنَّ  َوَوَلًدا،  إِنَّ ِل َمااًل  َيا َرُسوَل اهللِ!  َقاَل:  m: َأنَّ َرُجاًل  وعن جابٍر 
َتاَح َماِل، َفَقاَل: »َأْنَت َوَماُلَك أَلبِيَك«)2(. ُيِريُد َأْن جَيْ

ِق اهلَل العاقُّ والَديه، ولَيُتب من الُعقوِق قبَل أن ُتصيَبه دعوُتام. فليتَّ

ا البارُّ بوالَديَك!  وهذه رسالة نوجهها إىل كل بارٍّ بوالديه، نقول له: أبِش أيُّ

أواًل: اعَلم أن اهلَل َيستجيُب دعاَء والَديَك فيَك؛ فهذا اإلماُم البخاريُّ رمَحه 
 ،q املناِم اخلليَل إبراهيَم  أّمُه، فرَأت يف  اهلُل ذهَبت عيناُه يف ِصَغِره، فَدَعت له 
اهلُل  ُدعائِِك، فأصبَح وقد ردَّ  بكثرِة  ابنِِك بَصه  اهلُل عىل  يا هذه! قد ردَّ  فقاَل هلا: 

عليه بَصه)3(.

لَولِده  دعا  أٍب  من  وَكم  اهلُل،  فَشفاُه  فاِء،  بالشِّ لَولِدها  دَعت  أمٍّ  من  فَكم 
َقه اهلُل! بالتَّوفيِق، فوفَّ

عاِء وَتفريِج الُكروِب. ثانيًا: اعَلم أن بِرَّ الوالَديِن سبٌب إلجابِة الدُّ

ُثمهَّ  ُمَراٍد  ِمْن  اْلَيَمِن  َأْهِل  َأْمَداِد  َمَع  َعاِمٍر  ْبُن  ُأَوْيُس  َعَلْيُكْم  »َيْأِت   :l يقوُل 
ا َبرٌّ َلْو َأْقَسَم َعَل  َأ ِمْنُه إاِلهَّ َمْوِضَع ِدْرَهٍم، َلُه َوالَِدٌة ُهَو ِبَ ِمْن َقَرٍن َكاَن بِِه َبَرٌص َفَبَ

ُه«)4(. ِ أَلَبرهَّ اللهَّ

ت  ويف حديِث الّثالثِة الذيَن َدَخلوا الغاَر، وانحَدَرت صخرٌة من اجَلبِل، فَسدَّ

)1( حس�ن: رواه الطرباين يف »املعجم األوس�ط« )6570(، ويف »الصغري« )947( واللفظ له ]»إرواء الغليل« 
.])838(

)2( صحيح: رواه ابن ماجه )2291(، ]»إرواء الغليل« )838([.
)3( انظ�ر: اخلطي�ب يف تارخي�ه )10/2(، وامل�زي يف »تذيب الك�امل« )93/16(، والذهبي يف »س�ري أعالم 

النبالء« )392/12-393(، ومقدمة »فتح الباري« )478(.
)4( صحيح: رواه مسلم )2542(.
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بصالِح  اهلَل  َتدعوا  أن  إال  خرِة  الصَّ هذه  من  ُينجيُكم  ال  إنه  فقالوا:  الغاَر،  عليِهُم 
َأَبَواِن  ِل  َكاَن  ُهمَّ  )اللَّ يقول:  منه!  موا  وَتعلَّ بوالَديه  البارِّ  هلذا  فاسَمعوا  أعاملُِكم، 
ٍء َيْوًما  َشْيَخاِن َكبرَِياِن، َوُكْنُت اَل َأْغبُِق َقْبَلُهاَم َأْهاًل َواَل َمااًل، َفَنَأى يِب يِف َطَلِب يَشْ
، َوَكِرْهُت َأْن َأْغبَِق  اَم َنائَِمْيِ اَم َغُبوَقُهاَم َفَوَجْدُتُ َفَلْم ُأِرْح َعَلْيِهاَم َحتَّى َناَما، َفَحَلْبُت هَلُ
اْلَفْجُر  َبَرَق  َحتَّى  اْستِيَقاَظُهاَم  َأْنَتِظُر  َيَديَّ  َعىَل  َواْلَقَدُح  َفَلبِْثُت  َمااًل،  َأْو  َأْهاًل  َقْبَلُهاَم 
َما  ا  َعنَّ ْج  َفَفرِّ َوْجِهَك  اْبتَِغاَء  َذلَِك  َفَعْلُت  ُكْنُت  إِْن  ُهمَّ  اللَّ َغُبوَقُهاَم،  َبا  َفَشِ َفاْسَتْيَقَظا 

ْخَرِة، َفاْنَفَرَجْت َشْيًئا( )1(. َنْحُن ِفيِه ِمْن َهِذِه الصَّ

ثالثًا: اعَلم أن بِرَّ الوالَديِن أفضُل من اجلهاِد يف سبيِل اهلِل.

ُثمَّ  ُقْلُت:  َوْقتَِها«،  اَلُة َعَل  »الصهَّ َقاَل:  ِ؟  l: َأيُّ اأَلْعاَمِل َأَحبُّ إىَِل اهللَّ ُسئَِل 
.)2(»ِ ؟ َقاَل: »ُثمهَّ اجْلَِهاُد ِف َسبِيِل اللهَّ ؟ َقاَل: »ُثمهَّ بِرُّ اْلَوالَِدْيِن«، ُقْلُت: ُثمَّ َأيٌّ َأيٌّ

وجاَء رجٌل إىل َنبيِّ اهلل l، فاستأذَنه يف اجلهاِد، فقاَل: »َأَحيُّ َوالَِداَك؟ َقاَل: 
َنَعْم، َقاَل: َفِفيِهَم َفَجاِهْد«)3(.

بِيُّ l: »َأَلَك َوالَِداِن؟«  وجاءَ رجٌل إىل النَّبيِّ l يْسَتِشرُيُه يِف اجْلَِهاِد، َفَقاَل النَّ
َت َأْرُجِلِهَم«)4(. َة َتْ نهَّ ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل: »اْلَزْمُهَم َفإِنهَّ اجْلَ

وا والَِدْيِم. ِق اهلَل الذين عقُّ فليتَّ

وا والديِم بخري الدنيا واآلخرة. ولُيبِشِ الذين برُّ

وَن والِديم يف حياتم وبعد مماتم. اللهمَّ اجَعلنا ممن َيرَبُّ

)1( متفق عليه: صحيح البخاري )2272(، ومسلم )2743(.
)2( متفق عليه: صحيح البخاري )527(، ومسلم )85 (.

)3( متفق عليه: صحيح البخاري )3004(، ومسلم )2549(.
)4( حسن صحيح: رواه الطرباين )2202(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2485([.
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ْكِر الدعاُء من الذِّ

 

فوائُد الذكر
ا اإلخوُة عباَد اللِ!  أهيُّ

َعاُء ُهَو اْلِعَباَدُة«)1(. يقوُل l: »الدُّ
َعاُء«)2(. ويقوُل l: »أفضُل اْلِعَباَدِة الدُّ

 ِ اللهَّ ِعَباَد  َفَعَلْيُكْم  َيْنِزْل،  َلْ  َوِمهَّا  َنَزَل  ِمهَّا  َيْنَفُع  َعاَء  الدُّ »إِنهَّ   :l ويقوُل 
َعاِء«)3(. بِالدُّ

عاَء ممَّن دعاُه، قاَل تعاىل: )ڀ ٺ ٺ  واهلُل عزَّ وجلَّ َيستجيُب الدُّ
ٺ ٺ( ]غافر:60[.

إاِلهَّ  َرِحٍم  َقِطيَعُة  َواَل  إِْثٌم  ِفيَها  َلْيَس  بَِدْعَوٍة  َيْدُعو  ُمْسِلٍم  ِمْن  »َما   :l وقاَل 
ِخَرَها له يِف اآلِخَرِة،  ا َأْن َيدهَّ َل َلُه َدْعَوُتُه، َوإِمهَّ ا َأْن ُتَعجهَّ ا إِْحَدى َثاَلٍث؛ إِمهَّ َأْعَطاُه الُل ِبَ

وِء ِمْثَلَها، َقاُلوا: إًِذا ُنْكثُِر؟! َقاَل: الُل َأْكَثُر«)4(.  َف َعْنُه ِمَن السُّ ا َأْن َيْصِ َوإِمهَّ
َ لنا من اخُلَطِب  عاَء من أنبيائِه وأوليائِه، وأحبابِه، وتَبيَّ  وقد استجاَب اهلُل الدُّ

عاَء ينفُع مما َنَزل ومما مل َينِزل. املاضيِة أن الدُّ
كِر، فالّداعي يذُكُر اهلَل تبارَك وتعاىل؛  عاُء نوٌع من أنواِع الذِّ أهيا السلمون! الدُّ

كَر:  وذلَك ألن الذِّ
)1( صحي�ح: رواه أب�و داود )1479(، والرتم�ذي )2969(، واب�ن ماج�ه )3828(، وأمح�د )267/4(، 

]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1627([.
)2( حسن: رواه احلاكم )1805(، ]»السلسلة الصحيحة« )1579([.

)3( حسن لغريه: رواه الرتمذي )3548(، وأمحد )234/5(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1634([ 
)4( حسن صحيح: رواه أمحد ) 18/3( والبخاري يف »األدب املفرد« )710(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« 

.])1633(
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إما ثناٌء عىل اهللِ تبارَك وتعاىل؛ كقولَِك: )سبحاَن اهللِ واحلمُد هلل وال إلَه إال اهلُل 
واهلُل أكرب(.

وإما ُدعاء؛ كقولك: )ربَّنا ظَلمنا أنُفَسنا وإن مل َتغِفر لنا وَترمَحنا لنكوَننَّ من 
وُم بَرمحتَِك أستغيُث(. اخلارِسيَن(، وكَقولِك: )يا حيُّ يا قيُّ

كِر. وإما قراءُة قرآٍن؛ فهو أفَضُل الذِّ

كُر يكوُن بالَقلِب واللِّساِن -وهو أعالها وأفضُلها-.  والذِّ

رجِة الّثانيِة-. ويكوُن بالقلِب وحَده -وهو يف الدَّ

رجِة الّثالثِة-. ِد -وهو يف الدَّ ساِن امُلَجرَّ ويكوُن باللِّ

ثُّ عليه. كِر وحَتُ ِة، تأمُر بالذِّ نَّ ُة من الكتاِب والسُّ  وقد جاَءِت األدلَّ

قاَل تعاىل: )ہ ہ ہ ھ( ]الكهف:24[، وقال تعاىل: )ۉ ۉ 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
وئ(  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  )ى  تعاىل:  وقال  ]األعراف[،  ۆئ( 

]البقرة[، وقال تعاىل: )ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ( ]األحزاب[.

َفإِْن  إَِذا َذَكَريِن،  َمَعُه  َوَأَنا  َأَنا ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي ِب  َتَعاَل:  »َيُقوُل الُل   :l وقاَل 
َوإِْن  ِمْنُهْم،  َخرْيٍ  َمأٍل  يِف  َذَكْرُتُه  َمأٍل  يِف  َذَكَريِن  َوإِْن  َنْفِس،  يِف  َذَكْرُتُه  َنْفِسِه  يِف  َذَكَريِن 
ْبُت إَِلْيِه َباًعا، َوإِْن َأَتايِن  َب إَِلهَّ ِذَراًعا َتَقرهَّ ْبُت إَِلْيِه ِذَراًعا، َوإِْن َتَقرهَّ َب إَِلهَّ بِِشْبٍ َتَقرهَّ َتَقرهَّ

َيْمِش َأَتْيُتُه َهْرَوَلة«)1(.

، َفَأْنبِْئنِي  ائَِع اإِلْساَلِم َقْد َكُثَرْت َعَلهَّ ا َقاَل لَِرُسوِل اللِ l: إِنهَّ َشَ و »َأنهَّ َأْعَرابِيًّ
.)2(» ٍء َأَتَشبهَُّث بِِه؟ َقاَل: اَل َيَزاُل لَِساُنَك َرْطًبا ِمْن ِذْكِر اللِ َعزهَّ َوَجلهَّ ِمْنَها بَِشْ

)1( متفق عليه: صحيح البخاري )7405(، ومسلم )2675(.
)2( صحي�ح: رواه الرتم�ذي )3375(، و اب�ن ماج�ه )3793(، وأمح�د )188/4(، ]»صحي�ح الرتغي�ب 

والرتهيب« )1491([.
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ِف  َوَأْرَفِعَها  َمِليِكُكْم،  ِعْنَد  َوَأْزَكاَها  َأْعَملُِكْم،  بَِخرْيِ  ُئُكْم  ُأَنبِّ »َأاَل   :l وقاَل 
ُكْم  َهِب َواْلَوِرِق، َوَخرْيٌ َلُكْم ِمْن َأْن َتْلَقْوا َعُدوهَّ َدَرَجاتُِكْم، َوَخرْيٌ َلُكْم ِمْن إِْنَفاِق الذهَّ

ِ َتَعاَل«)1(. ُبوا َأْعَناَقُكْم؟ َقاُلوا: َبَل، َقاَل: ِذْكُر اللهَّ ُبوا َأْعَناَقُهْم َوَيْضِ َفَتْضِ

ِ! َوَما ِرَياُض  ِة، َفاْرَتُعوا، ِقيَل: َيا َرُسوَل اللهَّ نهَّ وقاَل l: »إَِذا َمَرْرُتْم بِِرَياِض اجْلَ
ْكِر«)2(. ِة؟ َقاَل: ِحَلُق الذِّ نهَّ اجْلَ

ىِّ َواْلَيِِّت«)3(. ُه َوالهَِّذي اَل َيْذُكُر َمَثُل اْلَ وقاَل l: »َمَثُل الهَِّذي َيْذُكُر َربهَّ

الصاحلِة،  األعامِل  جلميِع  باينِّ  الرَّ اخلاَتِم  بمنزلِة  هو  وجلَّ  عزَّ  اهللِ  ِذكَر  إنَّ   •
ں  )ں  تعاىل:  قال  اهللِ،  بذكِر  خَتمناها  ؛  احلجِّ ِمناِسِك  من  انتهينا  فإذا 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ( ]البقرة:200[.

وإذا انتَهينا من صالتِنا؛ خَتمناها بذكِر اهللِ، قاَل تعاىل: )گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( ]النساء:103[.

وإذا انتَهينا من صالِة اجُلمعِة؛ خَتمناها بذكِر اهللِ، قاِل تعاىل: )ٹ ٹ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ( ]اجلمعة[.
ُنوا  »َلقِّ  :l نيا؛ َخَتَمه بذكِر اهلِل؛ لقولِه  وإذا َقىض اإلنساُن أجَله يف هذه الدُّ
ُ«)4(، أي: عنَد النَّزِع وليَس بعَد املوِت، كام َيفعُل بعُض امُلبتدعِة،  َمْوَتاُكْم اَل إَِلَه إاِلهَّ اللهَّ

وُح احُللقوَم نقوُل له: ُقل: ال إلَه إال اهلُل. بل يف فراِش املوِت قبَل أن َتبُلَغ الرُّ

)1( صحي�ح: رواه الرتم�ذي )3377(، واب�ن ماج�ه )3790(، و أمح�د )195/5(، ]»صحي�ح الرتغي�ب 
والرتهيب« )1493([.

)2( حسن لغريه: رواه الرتمذي )3510(، وأمحد )150/3(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1511([.
)3( متفق عليه: رواه البخاري )6407(، ومسلم )779(.

)4( صحيح: رواه مسلم )916(.
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نهََّة«)1(. ألن النَّبيَّ l قاَل: »َمْن َكاَن آِخُر َكاَلِمِه اَل إَِلَه إاِلهَّ الُل َدَخَل اجْلَ

نيا واآلخرِة، ويكفيَك  • ِذْكُر اهللِ فضُله عظيٌم، وثواُبه كبرٌي عىل اإلنساِن يف الدُّ
ا امُلؤِمُن أنَّ قْلَبَك َيطمئِنُّ بِذكِر اهلِل، قاِل تعاىل: )مب ىب يب جت حت  أيُّ

خت مت ىت يت جث مث ىث يث( ]الرعد[.
نَت باحِلصِن احَلصِي يف وجِه أعدائَِك الذين  يكفيك أنَك بذكِر اهللِ قد حَتصَّ

: )ى ائ ائ  خَتاُفهم؛ َفَقد أخرَبنا اهلُل بذلَك؛ إذ قاَل عنَد مالقاِة الَعدوِّّ
وقاَل  ]األنفال[،  ۈئ(  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  )ھ  تعاىل: 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ 
]اإلرساء[، وقاَل تعاىل ملوسى وهاروَن عنَدما أرسَلهام إىل  ى ى ائ ائ ەئ( 

فرعوَن: )ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ( ]طه[.

يطاُن  ؛ فإنََّك تذكُر اهلَل؛ فالشَّ َن من َشياطِي اجلنِّ وكذلك إذا أردَت أن َتتحصَّ
لَك عدوٌّ ُمبٌي، فعليَك بذكِر اهللِ؛ فإنَّ َمن قرَأ آيَة الُكريسِّ ال َيزاُل عليه من اهللِ حافٌظ، 

وال َيقَرُبه شيطاٌن حتى ُيصبَِح.

 وَمن الذي يقرُأ آيَة الُكريسِّ قبَل أن يناَم؟ أهو الذي باَت عىل شاشاِت )التِّلفاِز(؟ 
أهو الذي باَت عىل مشاَهَدِة ُمبارياِت كرِة القدِم؟! أهو الّتارُك لصالِة اجَلامعِة؟! أهو 
اهلاِجُر لدروِس العلِم والُقرآِن؟ ال، بل إنه املؤمُن الذي َيعِرُف ربَّه، والذي ال َيطَمئِنُّ 
جيِم،  يطاِن الرَّ قلُبه إال بذكِر اهللِ، ال َيناُم إال إذا ذكَر اهلل، فيكوُن يف ِحصٍن َحصٍي من الشَّ

َن بذكِر اهللِ. يناُم قريَر الَعِي، وعليه َحَرٌس من املاَلئكِة؛ ألنه حتصَّ

َيدُخُله  ال  فإنه  الَبقرِة؛  سورُة  فيه  ُتقرُأ  الذي  البيَت  أن   l النَّبيُّ  وأخرَبنا 
)1( حسن: رواه أبو داود )3118(، وأمحد )233/5(، ]»صحيح اجلامع« )5150([.
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شيطاٌن)1(.

وِر عىل اجُلدراِن، وغرِيها  أما البيوُت التي امتأَلت باألصناِم والتَّامثيِل، وبالصُّ
ياطُي. َشت فيها الشَّ من صوٍر ُتبِعُد املالئكَة؛ فقد َعشَّ

يطاِن-: »َمْن َقاَل  ويقوُل l -ُمَبّينًا أنَّ ِذكَر اهللِ ِحصٌن حصٌي يف وجِه الشَّ
ٍء  ْمُد َوُهَو َعَل ُكلِّ َشْ يَك َلُه َلُه اْلُْلُك َوَلُه اْلَ إَِذا َأْصَبَح: اَل إَِلَه إاِلهَّ الُل َوْحَدُه اَل َشِ
َقِديٌر، َكاَن َلُه ِعْدُل َرَقَبٍة ِمْن َوَلِد إِْسَمِعيَل، َوُكتَِب َلُه َعْشُ َحَسَناٍت، َوُحطهَّ َعْنُه َعْشُ 
ْيَطاِن َحتهَّى ُيْمِسَى، َوإِْن َقاَلَا  َئاٍت، َوُرِفَع َلُه َعْشُ َدَرَجاٍت، َوَكاَن ِف ِحْرٍز ِمَن الشهَّ َسيِّ

إَِذا َأْمَسى َكاَن َلُه ِمْثُل َذلَِك َحتهَّى ُيْصبَِح«)2(.

وقَوِل  الَكذِب  وعن  والنَّميمِة،  الِغيبِة  عن  ساَن  اللَّ َيشَغُل  كَر  الذِّ أن  ويكفي 
َم، فمن انَشَغَل بذكِر اهللِ؛ أعَرَض عن جَمالِس الِغيبِة  وِر، فكلُّ إنساٍن ال ُبدَّ أن يتكلَّ الزُّ

غِو. هِو واللَّ والنَّميمِة والَكذِب واللَّ

اهللِ  َمنا رسوُل  علَّ كام  اهللِ  لذكِر  جَملٍس  َجَلَس يف  َمن  أنَّ  اهللِ  ِذِكِر  َيكفيَك من 
كينُة وَذَكرُه اهلُل فيَمن عنَده. محُة وَنَزَلت عليه السَّ تُه املالئكُة وَغِشَيته الرَّ l؛ حفَّ

ياطِي. وِر؛ فهي جَمالُس الشَّ عِب والزُّ هِو واللَّ وأما جمالُس اللَّ

فاخرَت لَنفِسَك ما ِشئَت -يا عبَد اهللِ!-.

 :l فاَخرت لنفِسَك -َرمحَك اهلُل- اجللوَس يف بيِت اهللِ يف درِس العلِم، يقوُل
ِ َوَيَتَداَرُسوَنُه َبْيَنُهْم إاِلهَّ َنَزَلْت  ِ َيْتُلوَن ِكَتاَب اللهَّ »وَما اْجَتَمَع َقْوٌم ِف َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اللهَّ

ْتُهُم اْلاََلئَِكُة، َوَذَكَرُهُم الُل ِفيَمْن ِعْنَدُه«)3(. ُة، َوَحفهَّ ْحَ ِكيَنُة، َوَغِشَيْتُهُم الرهَّ َعَلْيِهُم السهَّ

ْيَطاَن َيْنِفُر ِمَن اْلَبْيِت الَِّذى ُتْقَرُأ ِفيِه ُسوَرُة اْلَبَقَرِة«. )1( كام ورد يف احلديث الذي رواه مسلم )780( بلفظ: »إِنَّ الشَّ
)2( صحيح: رواه أبو داود )5077(، والنس�ائي يف ) )الكربى(( )9771(، وابن ماجه )3867(، ]»صحيح 

الرتغيب والرتهيب« )656([.
)3( صحيح: رواه مسلم )2699(.



الدعاء النافع226

َينِزَل  َنَزَل ملُك املَوِت، َوَقبَض ُروَحَك يف هذا املجلِس أهو َخرٌي أم أن  ولو 
ه  فُّ بَك املوُت يف جملِس ُمَبارياِت كرِة القدِم، َتلهو وَتلعُب ناِسيًا ذكَر اهللِ يف جملٍس حَتُ

َفَث، فامذا تقوُل لَربِّك؟ غَو والرَّ ياطُي، ال َتسَمُع فيه إال اللَّ الشَّ

ياِطِي. فاخرَتْ لنفِسَك ما ِشئَت: هذه جمالُس املالئكِة، وهذه جمالُس الشَّ

َأْو  اْلُعَلاَمَء  بِِه  لُِتَباِهَي  اْلِعْلَم  ِم  َتَعلَّ اَل  ُبَنيَّ  )َيا  البنِه:  يقوُل  احلكيُم  لقامُن  كاَن 
يِف  َوَرْغَبًة  ِفيِه  ُزْهًدا  اْلِعْلَم  ِك  َترْتُ َواَل  امْلََجالِِس  يِف  بِِه  ُتَرائَِي  َأْو  َفَهاَء  السُّ بِِه  لُِتاَمِرَي 
َفاْجِلْس  اهلَل  َيْذُكُروَن  َقْوًما  َرَأْيَت  َوإَِذا  َعْينَِك،  َعىَل  امْلََجالَِس  اْخرَت  ُبَنيَّ  َيا  َهاَلِة،  اجْلَ
ُموَك، َوَلَعلَّ اهلَل َأْن  َمَعُهْم، َفإِنََّك إِْن َتُكْن َعامِلًا َيْنَفْعَك ِعْلُمَك، َوإِْن َتُكْن َجاِهاًل ُيَعلِّ
ِلْس  ا َمَعُهْم، َوإَِذا َرَأْيَت َقْوًما اَل َيْذُكُروَن اهلَل َفاَل جَتْ تِِه َفُيِصيَبَك هِبَ ِلَع َعَلْيِهْم بَِرمْحَ َيطَّ
ا َوَلَعلَّ اهلَل  َمَعُهْم َفإِنََّك، إِْن َتُكْن َعامِلًا اَل َيْنَفْعَك ِعْلُمَك َوإِْن َتُكْن َجاِهاًل َزاُدوَك َغيًّ

ِلَع َعَلْيِهْم بَِعَذاٍب َفُيِصيَبَك َمَعُهْم( )1(. َأْن َيطَّ

َ النَّبيُّ l ذلَك  • إنَّ ذكَر اهللِ عبادٌة يسريٌة، ولكنَّها عنَد اهللِ عظيمٌة، وقد بيَّ
ِن؛ ُسْبَحاَن  ْحَ َساِن َثِقيَلَتاِن يِف اْلِيَزاِن َحبِيَبَتاِن إَِل الرهَّ بقولِه: »َكِلَمَتاِن َخِفيَفَتاِن َعَل اللِّ

ِ اْلَعِظيِم«)2(. ِ َوبَِحْمِدِه، ُسْبَحاَن اللهَّ اللهَّ

ِة؛ قاَل l: »َمْن َقاَل ُسْبَحاَن اللِ َوبَِحْمِدِه؛ ُغِرَسْت   إن ذكَر اهللِ غراُس اجلنَّ
نهَِّة«)3(. َلُه َنْخَلٌة يِف اجْلَ

الّذاكِريَن، ومن كاَن من  أنك إذا ذكرَت اهلَل؛ ُكنَت من  يكفيَك من ذكِر اهللِ 
الّذاكِريَن؛ فإن اهلَل ُيباهي به املالئكَة.

)1( رواه الدارمي )377(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )6682(، ومسلم )2694(.

)3( صحيح لغريه: رواه الرتمذي )3465(، وأبو يعىل )2233(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1540(.
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َخَرَج النَّبيُّ l يومًا عىل َحلقٍة من أصحابِه، فقاَل: »َما َأْجَلَسُكْم؟« َقاُلوا: 
َما   ِ »آللهَّ َقاَل:  َعَلْيَنا،  بِِه  َوَمنَّ  لإِِلْساَلِم،  َهَداَنا  َما  َعىَل  َوَنْحَمُدُه   ،َ اهللَّ َنْذُكُر  َجَلْسَنا 
َأْسَتْحِلْفُكْم  َلْ  إيِنِّ  »َأَما  َقاَل:  َذاَك،  إاِلَّ  َأْجَلَسَنا  َما   !ِ َواهللَّ َقاُلوا:  َذاَك؟«  إاِلهَّ  َأْجَلَسُكْم 

يِن َأنهَّ الَل َعزهَّ َوَجلهَّ ُيَباِهى بُِكُم اْلاََلئَِكَة«)1(. ُه َأَتايِن ِجْبِيُل َفَأْخَبَ َمًة َلُكْم، َوَلِكنهَّ ُتْ

عِب؛ فاهلُل  هِو واللَّ فانُظر لو أنََّك تركَت هذا املجلَس، وذهبَت إىل جمالِس اللَّ
ِلًسا  َيمُقُت ذلَك وُيعاِقُب عليه، وجَيعُله َحسًة وَخسارًة؛ قاَل l: »َما َجَلَس َقْوٌم َمْ
ْم َوإِْن َشاَء  َبُ ِهْم إاِلهَّ َكاَن َعَلْيِهْم تَِرًة، َفإِْن َشاَء َعذهَّ وا َعَل َنبِيِّ َلْ َيْذُكُروا الَل ِفيِه َوَلْ ُيَصلُّ

ْم«)2(. َغَفَر َلُ

القيامِة، قاَل  الَقرِب، نوٌر يوَم  القلِب، نوٌر يف الَوجِه، نوٌر يف  نوٌر يف  فذكُر اهللِ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  )ڳ  تعاىل: 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ( ]األنعام[.
كِر؛ فضُله عظيٌم  عاُء نوٌع من الذِّ عاُء هو الِعبادُة، بل أفضُل العبادِة، والدُّ • الدُّ

نيا واآلخرِة. للَعبِد يف الدُّ

واهلُل عزَّ وجلَّ أمَرنا َمعَشَ امُلؤمنَِي بِذكره، فيقوُل تعاىل: )ىئ ىئ ی 
يب  ىب  مب  خب  جبحب  يئ  ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی  ی 
ٻ  ٻ  يثٱ  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت 
ۀ  ڻ  )ڻ  ويقوُل:  ]األحزاب[،  ڀ(  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

)1( صحيح: رواه مسلم )2701(.
)2( صحيح لغريه: رواه الرتمذي )3708(، وأمحد ) 484/2(]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1512([.
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ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ( ]األحزاب[.

َيْفرُتُ عن  إن الذي َيشَغُل نفَسه بذكِر اهللِ، وُيلَهُج لساُنه بذكِر اهللِ، وال  واهللِ 
اهلَل  جُل حّقًا؛ ألن  الرَّ بل هو  الفانيُة،  نيا  الدُّ ُتلِهيه  الذي ال  جُل  الرَّ فإنه هو  ذلَك؛ 

تعاىل قاَل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ( ]النور:37[.

 أما الذين انشغلوا بالدنيا الفانية عن ذكر اهلل؛ فإنهم: 
يطاِن؛ ألن اهلَل تعاىل قاَل: )ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی  أواًل: من حزِب الشَّ

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب( ]املجادلة[.
ڻ  ڻ  ں  ں  )ڱ  تعاىل:  قاَل  واآلخرِة،  نيا  الدُّ يف  اخلارسوَن  هُم  ثانيًا: 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ے ے( ]املنافقون[.
، وُيشوَن يوَم القيامِة ُعميًا؛ قاَل تعاىل:  نيا يف َضْنٍك وَهمٍّ وَغمٍّ ثالثًا: َيعيشوَن يف الدُّ

ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  )ۆئ 

ی( ]طه[.
أعداَء  علينا  اهلُل  َط  َسلَّ مل  أعرُفتم  ؟!  وهمٍّ وَضْنٍك  غمٍّ  يف  َنعيُش  مِلَ  أعَرفُتم   

يِن؟ الدِّ

- انَشَغلوا عن ذكِر اهللِ وإقامِة  َة -إال من َرِحَم ريبِّ َة اإلسالميَّ بُب أن األمَّ السَّ
ُك. الِة وكتاِب اهللِ! ودبَّ فيِهُم الشِّ الصَّ

ِفظَّ  ُر أو َيَفُظ كتاَب اهلل؟! َكم من امُلسلِمَي َيِرُص أن ُيَ َكم من امُلسلِمَي يَتدبَّ
َم ولَده كالَم اهللِ؟! َكم من املسلِمَي ُياِفُظ عىل صالِة الَفجِر؟! َكم من املسلِمَي  ويعلِّ
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الِة يف مجاعٍة؟! َكم من امُلسلِمَي يذُكُر اهلَل؟! ُياِفُظ عىل الصَّ

اِر يوَم القيامِة: )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  بوَن يف النَّ م ُيَعذَّ رابعًا: أنَّ
ڃ( ]اجلن[.

م َينتِقلوَن من َضالٍل إىل َضالٍل، قاَل تعاىل: )ڀ ڀ ٺ  خامسًا: أنَّ
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ( ]الزمر[.

إذا  فإنََّك  اهللِ؛  بذكِر  فعليَك  نيا واآلخرِة؛  الدُّ عادِة يف  السَّ أردَت  إذا  آدَم!  ابَن 
ُكنَت  الُقرآَن فأنَت تذكُر اهلَل، وإذا  ُكنَت تقرُأ  ُكنَت يف صالٍة فأنَت َتذكُر اهلَل، وإذا 
ُ اهلَل فأنَت  َتدعو إىل اهللِ عزَّ وَجلَّ فأنَت ذاكٌر هللِ، وإذا ُكنَت حَتَمُد أو ُتسبُِّح أو تكربِّ

نيا واآلخرِة. ذاكٌر هللِ؛ ومن كاَن كذلَك َسِعَد يف الدُّ

الِة، وأعَرَض عن الُقرآِن؛ فإنه  ومن أعَرَض عن ذكِر اهللِ، وأعَرَض عن الصَّ
نيا، َوُيَعّذُب يف اآلِخرِة. نيا يف َضْنٍك، وَيشقى يف الدُّ َيعيُش يف هذه الدُّ

سنبدُأ -إن شاَء اهلُل تعاىل- من اخُلطبِة القادمِة الكالَم عن األدعيِة واألذكاِر 
 :l ِِة عن رسوِل اهلل نَّ التي جاَءتنا يف الكتاِب والسُّ

أواًل: لَنتدبََّرها.

ثانيًا: لَنحَفَظها.

ثالثًا: لَنعمَل هبا.

اللهمَّ اجْعلني وإّياُكم من الّذاكِريَن اهلَل كثريًا والّذاكراِت.
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دعاُء طلِب اهلدايِة من اهلل تعاىل
عاء، وَذكرنا يف اخُلطبِة املاضيِة  ا السلمون! ما ِزلنا بَصدِد احَلديِث عن الدُّ أهيُّ
نيا  كَر سبٌب لَسعادِة الَعبِد يف الدُّ َ لنا أن الذِّ كِر، وتبيَّ عاَء نوٌع من أنواِع الذِّ أن الدُّ

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  )ڻ  تعاىل:  ق��اَل  واآلخ���رِة، 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ  تعاىل:  وقاَل  ]األح��زاب[،  ۅ(  ۅ  ۋ  ۋ 

ڃ ڃ( ]اجلمعة[.
نيا  الدُّ يف  الَعبِد  لَشقاوِة  سبٌب  تعاىل  اهللِ  ذكِر  عن  الَغفلَة  أن  أيضًا  لنا   َ وتبيَّ

واآلخرِة، قاَل تعاىل: )ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 
)ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  تعاىل:  وقاَل  ]طه[،  ی ی ی( 

ڃ( ]اجلن[.
عاَء هو  َ لنا أن الدُّ يُن النهَِّصيَحُة«)1(، وبعَد أن تبيَّ  وانِطالقًا من قولِه l: »الدِّ
العبادُة، بل هو من أفضِل العبادِة؛ فقد َعَزمنا أن َنعيَش وإّياُكم مَع األدعيِة واألذكاِر 

ِة:  نَّ التي جاَءتنا يف الكتاِب والسُّ

أواًل: لَنتدبََّرها.

ثانيا: لَنحفَظها.
)1( صحيح: رواه مسلم )55(.
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ثالثًا: لَنعمَل هبا؛ لنكوَن -إن شاَء اهلُل تعاىل- من الّذاكِريَن اهلَل كثريًا والّذاكراِت.

عاِء األوِل.. أال وهو  الدُّ اهلُل تعاىل- مع  اخُلطبِة -إن شاَء   وموعُدنا يف هذه 
طلُب اهلِدايِة من اهللِ تعاىل

عباد الل! الّناُس يف حاجٍة إىل اهلِدايِة أشدُّ من حاَجتِهم إىل املاِء واهلواِء، ولذلِك 
َفَرَض اهلُل عليِهم أن َيستهُدوه -أي: َيطُلبوا منه اهلِدايَة-، وَوَعَدُهم أن َيدَيِم، كام جاَء 

ُكْم َضالٌّ إاِلهَّ َمْن َهَدْيُتُه، َفاْسَتْهُدويِن َأْهِدُكْم«)1(. : »َيا ِعَباِدي ُكلُّ يف احلديِث الُقُديسِّ

ويف احلديِث الُقُديسِّ أيضًا: »إَِذا َقاَل اْلَعْبُد: )ٹ ٹ ٹ ڤڤ 
لَِعْبِدى،  َهَذا  َقاَل:  ]الفاحتة[؛  ڄ(  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

َولَِعْبِدى َما َسَأَل«)2(.

 واهلداية أربعُة أنواع: 
النوع األول: اهلدايُة العاّمة.

وهي  نيا،  الدُّ هذه  يف  الَعيِش  من  له؛  َره  َقدَّ ملا  خملوٍق  كلَّ  اهللِ  هدايُة  وهي 
ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  )ں  تعاىل:  قولِه  يف  املذكورُة 
مث  جث  يت  ىت  ختمت  حت  جت  يب  )ىب  تعاىل:  قولِه  ويف  ]األعىل[،  ھ( 

ىث يث حج مج جح( ]طه[.
ومن َنَظَر إىل النَّحِل والنَّمِل؛ َعَرَف ذلَك جيدًا.

َة. ه؛ َعِلَم هذه اهلدايَة العامَّ فِل كيَف َيلتِقُم ثدَي أمَّ ومن َنَظَر إىل الطِّ
النوع الثاني: هداية اإلرشاد والتعليم

-وهي هدايُة البياِن- وهذه هي وظيفُة األنبياِء وأتباِعهم، فُهم -بَدعوِتم إىل 

)1( صحيح: رواه مسلم )2577(.
)2( صحيح: رواه مسلم )395(.
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. موَن الّناَس اهُلدى وديَن احلقِّ شاِد، وُيعلِّ اهللِ- َيدوَن إىل سبيِل الرَّ

)ٹ  تعاىل:  قاَل  l؛  لرسولِه  وتعاىل  تبارُك  اهلُل  أثبَتها  التي  اهلدايُة  وهي 
ىئ  مئ  حئ  )جئ  تعاىل:  وقال  ]الشورى[،  ڦ(  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  )ڇ  تعاىل:  وقاَل  ]املؤمنون[،  جب(  يئ 
ژ ژ( ]يوسف:108[، وقاَل تعاىل: )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( ]الرعد[.

النوع الثالث: هدايُة التَّوفيِق

ڇ  ڇ  ڇ  )ڇ  تعاىل:  قاَل  َيشاُء،  من  َيدي  الذي  فهو  وحَده،  هللِ  وهي 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( ]الكهف[.

وهذه اهلدايُة هي التي َنفاها اهلُل عزَّ وجلَّ عن َغرِيه، وأثبَتها لنفِسه سبحاَنه، 
]البقرة:272[،  ڍ(  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  )چ  تعاىل:  فقاَل 

وقاَل تعاىل: )ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ( ]القصص[.

 ،l سوُل وسبُب نزوِل هذه اآليِة: أن أبا طالٍب ملا َحَضْته الَوفاُة؛ جاَءُه الرَّ
! ُقْل اَل إَِلَه إاِلهَّ الُل َكِلَمًة  َة، فقاَل l: »َأْي َعمِّ فَوَجَد عنَده أبا جهٍل وعبَداهللِ بَن أيب أميَّ
ِة َعْبِد  َة: َأَتْرَغُب َعْن ِملَّ ْبُن َأيِب ُأَميَّ ا ِعْنَد اللِ«، َفَقاَل َأُبو َجْهٍل َوَعْبُد اهللِ  ُأَحاجُّ َلَك ِبَ
ِلِب؟ َفَلَم َيَزْل َرُسوُل اهللِ l َيْعِرُضَها َعَلْيِه َوُيِعيَدانِِه بتِْلَك امْلََقاَلِة، َحتَّى َقاَل َأُبو  امْلُطَّ
ُ، َقاَل: َقاَل  ِلِب، َوَأَبى َأْن َيُقوَل اَل إَِلَه إاِلَّ اهللَّ ِة َعْبِد امْلُطَّ َمُهْم: َعىَل ِملَّ َطالٍِب آِخَر َما َكلَّ

)ٿ ٿ ٿ   : ُ َفَأْنَزَل اهللَّ ُأْنَه َعْنَك«،  َلْ  أَلْسَتْغِفَرنهَّ َلَك َما   ِ »َواللهَّ  :l َرُسوُل اهللِ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( ]التوبة[ َوَأْنَزَل اهلُل يِف َأيِب َطالٍِب َفَقاَل لَِرُسوِل 

اهللِ l)ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ( ]القصص[)1(.
)1( متفق عليه: رواه البخاري )4772(، ومسلم )24(.
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النوع الرابع: هدايُة يوِم القيامِة؛ وهي ِقسمان: 
�هلَل  عيِم -وَن�س�أُل  �لنَّ �إىل جّن�ِت  ديَن  �ملوحنِّ �دقَي  �ل�سّ �ملوؤِمنَي  �لق�سم �لأول: هد�يُة 

تع�ىل �أن نكوَن و�إّي�ُكم منهم-.

ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  )ڻ  تعاىل:  قاَل 
إىل  احلساِب  أرِض  من  خَيرجوَن  فهؤالِء  ]حممد[،  ڭ(  ڭ  ۓ  ۓ  ےے 

مناِزهِلم يف جّنات النَّعيِم، َيعِرفوَنا كام َيعِرُف أحُدُكم بيَته.

ِة قاُلوا: )وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  فإذا َدَخلوا مناِزهَلم وَجَلسوا عىل اأَلرِسَّ
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ( ]األعراف:43[.

�لق�سم �لث�ين: هد�يُة �لّظ�ملَِي �ملُجِرمَي �إىل �سو�ِء �جلحيِم: 

قاَل تعاىل: )ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ 
مئ ىئ يئ جب( ]الصافات[.

 اإلنساُن يف حاجٍة إىل اهلدايِة، واهلدايُة التي َنطلُبها يف كلِّ حلظٍة، وَنسأُل اهلَل 
َنا َجلَّ  أَن َيِديَنا إّياها: هي )هدايُة التَّوفيِق(، التي ال َيقِدُر عليها إال اهلُل، وقد أَمرنا ربُّ

وعال أن َنطُلَب هذه اهلدايَة يف كلِّ ركعٍة من صالتِنا ونحُن نقوُل: )ٹ ٹ 
ٹ ڤ(.

َب لنا َمَثاًل أعظَم يف طلِب هذه اهلدايِة من اهللِ تعاىل. ورسوُلنا l َضَ

ائِيَل  ِجْبَ َربهَّ  ُهمهَّ  »اللهَّ بقولِه:  صالَته  َيستفتُِح  يِل  باللَّ ُيَصلِّ  قاَم  إذا  كاَن  فقد 
ُكُم  َهاَدِة، َأْنَت َتْ َمَواِت َواأَلْرِض، َعاِلَ اْلَغْيِب َوالشهَّ اِفيَل، َفاِطَر السهَّ َوِميَكائِيَل َوإِْسَ
قِّ بِإِْذنَِك، إِنهََّك َتِْدى  َتِلُفوَن، اْهِديِن ِلَا اْخُتِلَف ِفيِه ِمَن اْلَ َبْيَ ِعَباِدَك ِفيَم َكاُنوا ِفيِه َيْ

اٍط ُمْسَتِقيٍم«)1(. َمْن َتَشاُء إَِل ِصَ
)1( صحيح: رواه مسلم )770(.
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َمَواِت  ِذي َفَطَر السهَّ ْهُت َوْجِهَي لِلهَّ الِة: »َوجهَّ وكاَن l يقوُل يف استفتاِح الصَّ
َربِّ   ِ لِلهَّ َوَمَاِت  َياَي  َوَمْ َوُنُسِكي  إِنهَّ َصاَلِت  ِكَي،  اْلُْشِ ِمَن  َأَنا  َوَما  َحنِيًفا  َواأَلْرَض 
إَِلَه  اَل  اْلَِلُك  َأْنَت  ُهمهَّ  اللهَّ اْلُْسِلِمَي،  ِمَن  َوَأَنا  ُأِمْرُت  َوبَِذلَِك  َلُه  يَك  َشِ اَل  اْلَعاَلَِي، 
ُذُنوِب  ِل  َفاْغِفْر  بَِذْنبِي  ْفُت  َواْعَتَ َنْفِس  َظَلْمُت  َعْبُدَك،  َوَأَنا  َربِّى  َأْنَت  َأْنَت،  إاِلهَّ 
ُنوَب إاِلهَّ َأْنَت، َواْهِديِن أَلْحَسِن اأَلْخاَلِق اَل هَيِْدى أَلْحَسنَِها  ُه اَل َيْغِفُر الذُّ َجِيًعا إِنهَّ
ْيَك َوَسْعَدْيَك،  َلبهَّ َأْنَت،  إاِلهَّ  َئَها  ُف َعنِّى َسيِّ َئَها اَل َيْصِ ْف َعنِّى َسيِّ َأْنَت، َواْصِ إاِلهَّ 
َوَتَعاَلْيَت،  َتَباَرْكَت  َوإَِلْيَك،  بَِك  َأَنا  إَِلْيَك،  َلْيَس   ُّ َوالشهَّ َيَدْيَك،  ِف  ُه  ُكلُّ رْيُ  َواْلَ

َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب إَِلْيَك«)1(.

َقى َواْلَعَفاَف َواْلِغَنى«)2(. ُهمهَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك اْلَُدى َوالتُّ وكاَن l يقوُل: »اللهَّ

َتْنُصْ  َواَل  يِن  َواْنُصْ  ، َعَلهَّ ُتِعْن  َواَل  َأِعنِّى   ! »َربِّ دعائِه:  يقوُل يف   l وكاَن 
 ، يِن َعَل َمْن َبَغى َعَلهَّ ، َواْنُصْ ْ ُهَداَي إَِلهَّ ، َواْهِديِن َوَيسِّ ، َواْمُكْر ِل َواَل َتُْكْر َعَلهَّ َعَلهَّ
بًِتا َأْو ُمنِيًبا،  ُهمهَّ اْجَعْلنِي َلَك َشاِكًرا، َلَك َذاِكًرا، لَك َراِهًبا، َلَك ِمْطَواًعا، إَِلْيَك ُمْ اللهَّ
َقْلبِي،  َواْهِد  تِي،  ُحجهَّ َوَثبِّْت  َدْعَوِت،  َوَأِجْب  َحْوَبتِي،  َواْغِسْل  َتْوَبتِي،  ْل  َتَقبهَّ  ! َربِّ

ْد لَِسايِن، َواْسُلْل َسِخيَمَة َقْلبِي«)3(. َوَسدِّ

قاَل  فقد  التَّوفيِق؛  اهلَل عزَّ وجلَّ هدايَة  َيسألوا  أن  l أصحاَبه  النَّبيُّ  َم  وعلَّ
َداَد«. ُهمهَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك اْلَُدى َوالسهَّ l لعلِّ بِن أيب طالٍب m: »ُقْل: اللهَّ

ْديِن«)4(. ُهمهَّ اْهِديِن َوَسدِّ ويف روايٍة ُأخرى: »ُقْل: اللهَّ

)1( صحيح: رواه مسلم )771(.
)2( صحيح: رواه مسلم )2721(.

)3( صحيح: رواه أبو داود )1510(، والرتمذي )3551(، وابن ماجه )3830(، وأمحد )227/1(، ]»ظالل 
اجلنة« )384([.

)4( صحيح: كال الروايتان يف مسلم )2725(.
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ُهمهَّ اْهِديِن  َم احَلَسَن بَن علٍّ n أن َيقوَل يف دعاِء الُقنوِت يف الوتِر: »اللهَّ وعلَّ
ِفيَمْن َهَدْيَت..«)1(.

َ لنا أن اإلنساَن يف حاجٍة إىل هدايِة التَّوفيِق مَع كلِّ َنَفٍس  أهيا السلمون! تبيَّ
من أنفاِسه، ولذلَك جَيُِب عىل العاقِل أن يسأَل رّبه اهلدايَة يف كلِّ ركعٍة من َصالتِه؛ 

نا جلَّ وعال يف سورِة الفاحتِة: )ٹ ٹ ٹ ڤ(. َمنا ربُّ كام علَّ

وهذه اهلدايُة -وهي هدايُة التَّوفيِق، والتي ال َيقِدُر عليها إال اهلُل- هلا أسباٌب؛ 
هي: 

)ې ې   : حيُح. يقوُل اهلُل عزَّ وجلَّ اإليامُن الّصادُق واالعتقاُد الصَّ أواًل: 
ەئ  )ەئ  تعاىل:  وقاَل  ]احلج[،  وئ(  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  )ۇ  تعاىل:  وقاَل  ]النساء[،  ىئ(  ىئ 

ۋ( ]الكهف[.
)ٺ ٿ ٿ(  l. قاَل تعاىل:  باُع لرسوِل اهللِ  الطاعُة واالتِّ ثانيًا: 

]النور:54[، وقاَل تعاىل: )ۅ ۉ ۉ ې( ]األعراف[.

سوَل l؛ فقد َضلَّ َضالاًل ُمبينًا؛  واعلموا أن من َعىص اهلَل تعاىل وَعىص الرَّ
قاَل تعاىل: )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( ]األحزاب[.

ُه َأْن  وقد َفِهَم ذلَك أصحاُب النَّبيِّ l، يقوُل ابُن مسعوٍد m: »َمْن رَسَّ
َع  ، َفإِنَّ اهلَل رَشَ َلَواِت َحْيُث ُيَناَدى هِبِنَّ َيْلَقى اهلَل َغًدا ُمْسِلاًم َفْلُيَحاِفْظ َعىَل َهُؤاَلِء الصَّ
َكاَم  ُبُيوتُِكْم  ْيُتْم ىِف  َأنَُّكْم َصلَّ َوَلْو  اهْلَُدى،  ُسَنِن  ِمْن  نَّ  ُ َوإِنَّ اهْلَُدى،  ُسَنَن   l لَِنبِيُِّكْم 

)1( صحيح: رواه أبو داود )1427(، والنسائي )1745، 1746(، وابن ماجه ) 1178(، وأمحد )199/1(
]» إرواء الغليل« )172/2([.



الدعاء النافع236

َة َنبِيُِّكْم َلَضَلْلُتْم، َوَما  َة َنبِيُِّكْم، َوَلْو َتَرْكُتْم ُسنَّ ْكُتْم ُسنَّ ُف ىِف َبْيتِِه َلرَتَ ُيَصلِّ َهَذا امْلَُتَخلِّ
ُهوَر ُثمَّ َيْعِمُد إىَِل َمْسِجٍد ِمْن َهِذِه امْلََساِجِد إاِلَّ َكَتَب اهلُل  ُر َفُيْحِسُن الطُّ ِمْن َرُجٍل َيَتَطهَّ
َرَأْيُتَنا  َوَلَقْد  َئًة،  ا َسيِّ هِبَ طُّ َعْنُه  ا َدَرَجًة، َوَيُ هِبَ َوَيْرَفُعُه  ُطوَها َحَسَنًة،  َلُه بُِكلِّ َخْطَوٍة خَيْ
َبْيَ  اَدى  ُيَ بِِه  ُيْؤَتى  ُجُل  الرَّ َكاَن  َوَلَقْد  َفاِق،  النِّ َمْعُلوُم  ُمَناِفٌق  إاِلَّ  َعْنَها  ُف  َيَتَخلَّ َوَما 

.)1(» فِّ ُجَلْيِ َحتَّى ُيَقاَم ىِف الصَّ الرَّ

ثالثًا: اجلهاُد. قاَل تعاىل: )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( ]العنكبوت:69[؛ 
فأكَمُل الّناِس هدايًة أعظُمهم جهادًا يف سبيِل اهللِ.

 واجلهاُد يف سبيِل اهلِل أنواٌع: 
والبَِدِع  لِم  الظُّ وأرباِب  واملنافِقَي،  والكّفاِر،  يطاِن،  والشَّ النَّفِس،  جهاُد 

واملُنكَراِت.
فأما ِجهاُد النَّفِس؛ فهو على أربِع مراِتَب: 

ِم اهُلدى، وديِن احلقِّ الذي ال َفالَح هلا وال َنجاَح وال  األول: أن جُياِهَدها عىل َتعلُّ
ِمه. اَريِن إال بَتعلُّ َفوَز وال َسعادَة يف الدَّ

ها-؛ فلن  َد العلِم -إن مَل َيُضَّ الثانية: أن جُياِهَدها عىل الَعمِل بالِعلِم؛ وإال فإنَّ جُمرَّ
ًة عليها ال هلا. َينَفَعها، بل يكوُن حجَّ

؛ وإال كاَن من  َمه من اهُلدى وديِن احلقِّ الثالثة: أن جُياِهَدها عىل َتعليِم الَغرِي ما َتَعلَّ
الذيَن َيكتُموَن ما أنزَل اهلُل.

ِة الَعمِل، وُصعوبِة التَّعليِم. ِم، وَمَشقَّ رِب عىل ذُلِّ التَّعلُّ الرابعة: أن جُياِهَدها عىل الصَّ

)ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ  تعاىل:  املذكورُة يف قولِه  وهذه األربُع هي 
پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( ]العص[.

)1( صحيح: رواه مسلم )654(.
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وهذا اإليامُن َيتاُج إىل علٍم: )يب جت حت خت مت ىت(.

موا. )ڀ ڀ(؛ أي: َعِملوا بام َتعلَّ

موا. موا النَّاَس ما َتعلَّ )ڀ ٺ(؛ أي: َعلَّ

ِة الَعمِل، فَمن  ِم وَمَشقَّ )ٺ ٺ ٺ(: أي: َصرَبوا عىل ذلَك التَّعلُّ

َفَعَل ذلَك؛ فقد َنجا من اخُلساِن امُلبِي.

فَكم من الّناِس من َيكِذُب عىل َنفِسه، وَيكِذُب عىل اهللِ، وَيكِذُب عىل النَّاِس، 
َم  لَيتَعلَّ أواًل  نفَسه  جُياِهد  مل  اهللِ، وهو  إىل اجلهاِد يف سبيِل  النَّاَس  َيدعو  أنه  وَيّدعي 

َم النَّاَس هذا الِعلَم، وَيصرِبَ عىل ذلَك. َم، وُيَعلِّ وَيعَمَل بام َتعلَّ

عوِة إىل اجلهاِد يف سبيِل اهللِ، وهم  كم ُهم هؤالِء الذين َيرفعوَن أصواَتم بالدَّ
ِة،  نَّ ه ُمالزمُة التَّوحيد والسُّ اِفظوَن عىل صالِة الَفجِر وال يأُمروَن باملَعروِف وأمهُّ ال ُيَ
تِه  وال َينَهوَن عن امُلنَكِر وأشَنُعه إرشاُك املَقاماِت واملَزاراِت واملَشاهِد مَع اهللِ يف ُعبوديَّ

عاء. ومنها الدُّ

َم، وعىل أن َتعَمَل، وعىل  فَيِجُب عىل امُلسِلِم أن جُياِهَد نفَسه أواًل عىل أن َتتَعلَّ
َمْت، وأن َيصرِبَ عىل ذلَك. َم النَّاَس ما َتَعلَّ أن ُتَعلِّ

يطاِن؛ فعلى مرتبَتنِي:  وأما جهاُد الشَّ

َهواِت واإلرادِة الفاسدِة. األول: أن جُياِهَده عىل دفِع ما ُيلقي من الشَّ

ُبهاِت. كوِك والشُّ الثانية: أن جُياِهَده عىل َدفِع ما ُيلقي من الشُّ

يِن؛  الدِّ يف  اإلمامُة  حَتُصُل  وهبام  الَيقُي،  ُيناُل  وبالثانية  رُب.  الصَّ ُيناُل  وباألول 
قاَل تعاىل: )چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ( ]السجدة[.
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وأما جهاُد الكّفاِر واملنافِقنَي؛ فأربُع مراِتَب: 

بالَقلِب، واللِّساِن، واملاِل، والنََّفس.

اِر أخصُّ بالَيِد، وِجهاُد املناِفقَي أخصُّ باللِّساِن. وجهاُد الكفَّ

لِم والبَِدِع وامُلنَكراِت؛ فَثالُث مَراتَِب:  وأما ِجهاُد أرباِب الظُّ

املَكاِن  ُمفارَقِة  فبالَقلِب؛ -مَع  َعَجَز  فباللِّسان، فإن  َعَجَز  َقِدَر، فإن  إن  بالَيِد 
َفبِِلَسانِِه،  َيْسَتِطْع  َلْ  َفإِْن  بَِيِدِه،  ُه  ْ َفْلُيَغريِّ ُمْنَكًرا  ِمْنُكْم  َرَأى  »َمْن   :l باجَلسِد- لقولِه 

َفإِْن َلْ َيْسَتِطْع َفبَِقْلبِِه، َوَذلَِك َأْضَعُف اإِليَمِن«)1(.

ْث  دِّ  فهذه ثالَث عشَة مرتبًة من اجلهاِد، قد قاَل l: »َمْن َماَت َوَلْ َيْغُز َوَلْ ُيَ
بِِه َنْفَسُه َماَت َعَل ُشْعَبٍة ِمْن نَِفاٍق«)2(.

 اإلنساُن مّنا يف حاجٍة إىل اهلدايِة أشدُّ من حاجتِه إىل املاِء واهلواِء، فالعاقُل هو 
اِط امُلستقيِم، وها نحُن يف كلِّ  يِل والنَّهاِر أن َيِدَيه إىل الصِّ الذي َيطُلُب من ربِّه باللَّ

ركعٍة من صالتِنا؛ نطلُب من اهللِ عزَّ وجلَّ ونقوُل: )ٹ ٹ ٹ ڤڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ(.

ِة، وهو َطريُق  ريُق الذي ُيوِصُل صاحَبه إىل اجَلنَّ اُط املستقيُم هو الطَّ  والصِّ
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  )ڃ  تعاىل:  قاَل  اهلُل عليِهم.  أنعَم  الذيَن 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ڑ( ]النساء[.
وَأصدُق الّناِس، وأصَلُح الّناِس بعَد رسوِل اهللِ l: ُهم صحابُة رسوِل اهللِ 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  قاَل  l؛ 
)1( صحيح: رواه مسلم )49(.

)2( صحيح: رواه مسلم )1910(.
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ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( ]التوبة[.

ِة، َوثِْنَتاِن  نهَّ تِي َعَل َثاَلٍث َوَسْبِعَي ِفْرَقًة؛ َواِحَدٌة يِف اجْلَ وقاَل l: »َلَتْفَتَِقنهَّ ُأمهَّ
َوَسْبُعوَن يِف النهَّاِر«)1(.

اْختاَِلًفا  ى  َفَسرَيَ َبْعِدى  ِمْنُكْم  َيِعْش  َمْن  ُه  »َفإِنهَّ البليغة:  l يف موعظته  وقاَل 
َعَلْيَها  وا  َوَعضُّ ا  ِبَ ُكوا  َتَسهَّ اِشِديَن  الرهَّ اْلَْهِديَِّي  َلَفاِء  اْلُ ِة  َوُسنهَّ تِى  بُِسنهَّ َفَعَلْيُكْم  َكثرًِيا 

َواِجِذ..«)2(. بِالنهَّ

طريَف  بياَن  ُن  َيتضمَّ ڄ(:  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  )ڦ  تعاىل:  وقوُله   
انحَرَف  امُلستقيِم  اِط  انحَرَف عن الصِّ امُلستقيِم، وأن من  اِط  االنحراِف عِن الصِّ

عنه إىل رصاِط املَغضوِب عليِهم -وهم الَيهوُد-، أو الّضالَي -وهم النَّصارى-.

وَغِضَب اهلُل عىل اليهوِد؛ لرَتِكهُم الَعمَل بالِعلِم.

ِت النَّصارى؛ بَعَمِلهم بغرِي علٍم. وإنام َضلَّ

اَط امُلستقيَم هو رِصاُط الُعلامِء العاِملَي. فُعِلَم من هذا: أن الصِّ

فلُه  علٍم؛  بَغرِي  َعِمَل  ومن  الَغضِب.  من  َنصيٌب  فله  َيعَمل؛  ومل  َم  َتَعلَّ فمن 
الِل. نصيٌب من الضَّ

فإّياك -يا عبَد اهلل!- والعمَل بغرِي علٍم، فقد قيَل: العاِمُل بغرِي علٍم كالّسالِك 
عىل غرِي طريٍق؛ فإن ما ُيفِسُد أكثُر مما ُيصِلُح.

اعَمل، اعمل. فإن  اعَمل،  ُينادي صاِحَبه:  الِعلَم  فإن  مَت فاعَمل؛  تعلَّ وإذا 

)1(صحيح: رواه ابن ماجه )3992(، وابن أيب عاصم يف ) )السنة(( )63(، ]»ظالل اجلنة« )63([.
)2( صحي�ح: رواه أب�و داود )4607(، والرتم�ذي )2676(، واب�ن ماج�ه )42، 43(، وأمح�د )126/4(، 

]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )37([.
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َيعَمُل  الَعمِل، والعامِلُ الذي ال  ي إىل  ُيَؤدِّ الِعلُم ألنه  ُمِدَح  ارحَتَل. وإنام  أجاَبه وإال 
ًة عليه. بِعلِمه: يكوُن ِعلُمه ُحجَّ

اِر َفَتْنَدلُِق َأْقَتاُب َبْطنِِه َفَيُدوُر  ُجِل َيْوَم اْلِقَياَمِة، َفُيْلَقى ِف النهَّ قاَل l: »ُيْؤَتى بِالرهَّ
اِر َفَيُقوُلوَن: َيا ُفاَلُن! َما َلَك؟ َأَلْ  َحى، َفَيْجَتِمُع إَِلْيِه َأْهُل النهَّ ا َكَم َيُدوُر اْلَِمُر بِالرهَّ ِبَ
َتُكْن َتْأُمُر بِاْلَْعُروِف َوَتْنَهى َعِن اْلُْنَكِر؟ َفَيُقوُل: َبَل، َقْد ُكْنُت آُمُر بِاْلَْعُروِف َواَل آتِيِه، 

َوَأْنَى َعِن اْلُْنَكِر َوآتِيِه«)1(.

نيا واآلِخرِة، وذلَك هو اخُلساُن امُلبُي. فَخِسَ الدُّ

اِط امُلستقيِم. منا واهِدنا إىل الصَّ اللهمَّ ارُزقنا الَعَمَل بام تعلَّ

)1( صحيح: رواه مسلم )2989(.
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دعاُء اهلمِّ والغمِّ واحَلَزِن والكرِب
وأن  العباداِت،  أجلِّ  من  عبادٌة  عاَء  الدُّ أن  لنا   َ وتبيَّ اللِ!  عباَد  اإلخوُة  ا  أهيُّ
َ لنا  كِر، وَتبيَّ عاَء َنوٌع من أنواِع الذِّ عاَء َينفُع صاِحَبه مما َنَزَل ومما مل َينِزل، وأن الدُّ الدُّ

نيا واآلخرِة. اكَر هللِ َيسَعُد يف الدُّ أيضًا أن الذَّ

عاِء األوِل -وهو طلُب اهلدايِة مَن اهلِل  منا يف اخُلطبِة املاضيِة عن الدُّ وقد تكلَّ
نيا يف حاجٍة إىل اهلدايِة أشدَّ من حاجتِه إىل  َ لنا أن اإلنساَن يف هذه الدُّ تعاىل-، وتبيَّ

املاِء واهلواِء.

 وموعُدنا يف هذه اخُلطبِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- َمع دعاٍء جديٍد وهو دعاُء اهلمِّ 
والغمِّ واحَلَزن والَكرِب.

نيا داُر اهلموِم والُغموِم واأَلحزاِن والُكروِب؛ قاَل اهلُل تعاىل: )ڇ ڇ  • الدُّ
ڍ ڍ ڌ ڌ( ]البلد:4[.

بَمرٍض ُعضاٍل، وهذا  ملَوِت ولِده، وهذا حزيٌن إلصابتِه  فهذا رجٌل حزيٌن 
مل  ألنا  حزينٌة  وهذه  التِّجارِة،  يف  خَلسارتِه  َمغموٌم  وهذا  يوِن،  الدُّ بَسبِب  َمهموٌم 

ج، وهذه حزينٌة ألنا مل ُتنِجب، وهذه حزينٌة لوفاِة َزوِجها. َتتزوَّ

فإذا َنَظرنا يف الّناِس حوَلنا فهذا حزيٌن، وهذا َمهموٌم، وهذا َمغموٌم، وهذا 
َمكروٌب.

 واملكروُه الوارُد عىل الَقلِب إن كاَن بسبِب أمٍر ماٍض أحدَث احُلزَن، وإن كاَن 
، وإن كاَن بسبِب أمٍر حاٍض أحَدَث الغّم. بسبِب أمٍر ُمستقبٍل أحدَث اهلمَّ
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ِة اإلنساِن وعاِفَيِته وَعقِله . واهلموُم والُغموُم واألحزاُن ُتؤثُِّر يف ِصحَّ
ومن األمثلِة على ذلَك يف كتاِب ربِّنا: 

ِة احُلزِن عىل يوُسَف وأخيِه؛ فعنَدما جاَء  1- يعقوُب q؛ فقد َذَهَب َبُصه من شدَّ
ۇئ(  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  )ەئ  أبيِه  من  يوسَف  لَيأُخذوا  يوسَف  إخوُة 
؛ َرَجعوا إىل أبيِهم  ]يوسف:13[، فلام أَخذوُه وأمَجعوا أن جَيعلوُه يف َغيابِة اجُلبِّ

)ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  فقاَل:  املَساِء  يف 
ھ  ھ  ہ  )ہ  هلم:  قاَل  أخوُه  أُِخَذ  وملا  ]يوسف[،  گ(  ک  ک 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى 
حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ 

مئ ىئ يئ جب( ]يوسف[.
ِة اهَلمِّ والَغمِّ والَكرِب. ه من ِشدَّ َفَقَد َيعقوُب q َبَصَ

2- وهذه مريُم بنُت عمراَن -عنَدما ولَدت- َحِزَنت ُحزنًا شديدًا؛ كيَف َترِجُع 
ج؟ قاَل  إىل أهِلها؟ وماذا َتقوُل هلم إذا جاَءتم وهي حَتِمُل غالمًا ومل َتتَزوَّ

ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  )ٴۇ  تعاىل: 
ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

َحِزَنت  أنا  عىل  يدلُّ  وهذا  ]مريم[،  ىئ(  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 

ُحزنًا َشديدًا.

َر أن َيقُتَل  3- وهذه أمُّ موسى عنَدما وَصَلها اخلرُب أن فرعوَن -عليه لعنُة اهلل- َقرَّ
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كوَر من بني إرسائيَل، فَحِزَنت ُحزنًا شديدًا عىل موسى، يقوُل اهلُل  األوالَد الذُّ
: )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  عزَّ وجلَّ
قال  أن  إىل  ڃ(  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  )ڃ  العزة:  ربُّ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی( ]القصص[.

فاهلمُّ والغمُّ واحُلزُن يؤثُِّر يف َجَسِد اإلنساِن ويف عاِفيتِه وعقِله.

يًا برسوِل اهللِ l الذي  فإن أصاَبَك اهلمُّ والَغمُّ واحَلَزن؛ فاسَتِعذ باهللِ، ُمَتأسِّ
َزِن«)1(. ُهمهَّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن اْلَمِّ َواْلَ كاَن يقوُل: »اللهَّ

نيا عىل  فَأنَت يف داِر اهُلموِم والُغموِم واحُلزِن، فاصرِب حتى خَتُرَج من هذه الدُّ
وهناَك  واألرُض،  الّسامواُت  َعرُضها  ٍة  بَجنَّ فَتفوَز  اهلَل،  إال  إلَه  ال  التَّوحيِد:  كلمِة 

)ژ ژ ڑ ڑ ک ک  امُلقيِم-:  النَّعيِم  َدَخلوا يف  ِة -إذا  اجلنَّ أهُل  يقوُل 
ک ک گ گ گ گ ڳ( ]فاطر[.

نيا هي داُر اهلمِّ والَغمِّ واحَلَزِن. فهذا دليٌل عىل أن الدُّ

• وملا كاَن اهلمُّ والَغمُّ واحلزُن يؤثر يف بدن اإلنسان وعافيته وعقله؛ فقد جاء 
)1( صحيح: رواه البخاري )2893(.
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النهُي عن احلزن.

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  )ۈئ   :l لرسولِه  يقوُل  وجلَّ  عزَّ  فاهلُل 
ے  ے  ھ  ھ  )ھ  للُمؤمنَِي:  ويقوُل  ]النحل[،  ی(  ی  ی 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( ]آل عمران[.

ڭ  )ڭ  تعاىل:  قاَل  الغاِر؛  يف  ومها  لصاحبِه   l سوُل  الرَّ قاَل  وهكذا 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( ]التوبة:40[.

ا اُلسِلُم! ال حَتَزن: إن ُكنَت َفقريًا فغرُيك حمبوٌس يف َديٍن، وإن ُكنت ال  فيا أهيُّ
املَرِض فَغرُيَك عىل  ُكنَت َتشكو من آالِم  الَقدَمِي، وإن  َتِلُك سيارًة فِسواَك مبتوُر 
يف  أوالِده  من  عَددًا  َفَقَد  فِسواَك  ولدًا  َفَقدَت  ُكنَت  وإن  امُلستشَفياِت،  يف  ِة  األرسَّ

حادٍث واحٍد.

ه ِمَن اهللِ تعاىل،  ا اُلسلُم! ال حَتَزن؛ ألنََّك ُتؤِمُن بالَقضاِء والَقَدِر َخرِيه ورَشِّ أهيُّ
وَتعلُم أن ما أصابَك مل يُكن لُيخِطَئَك، وما أخطَأَك مل يُكن لُيصيَبَك، وَتعَلُم أن ما شاَء 

خط«. ضا ومن سِخَط فله السُّ اهلُل كاَن، وما مل َيَشأ مل يُكن، وأن »من َرِضَ فَله الرِّ

حُف  ت، والصُّ ُر واقٌع، واألقالُم جفَّ فال حَتَزن؛ ألن الَقضاَء مفروٌغ منه، واملَقدَّ
ُر، وال َيزيُد وال  م يف الواقِع َشيئًا وال يؤخِّ ُطِوَيت، وكلُّ أمٍر ُمسَتِقٌر، فُحزُنَك ال ُيقدِّ

َينُقُص.

ال حَتَزن؛ فإن الَفَرَج قريٌب، وُقل كام قاَل القائُل: 

ُعُيوُن ون��اَم��ْت  َأْع���ُيٌ  َس��ِه��َرْت 

 

استطعَت م��ا  اهَل����مَّ  َف�����َدِع 

 

باألمِس ك��اَن  ما  كفاَك  رّب��ًا  إن 

 

تكوُن ال  أو  ت��ك��وُن  ش���ؤوٍن  يف 

 

ف��ِح��ْم��الُن��ك اهل���م���وَم ج��ن��وُن

 

ي��ك��وُن م��ا  غ���ٍد  يف  س��َي��ك��ف��ي��َك 
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وقاَل آخُر: 
تِها أعنَّ يف  جَت��ري  املقاديَر  َدِع 

 

وانتباهتها عٍي  غمضِة  بي  ما 

 

ال��ب��اِل خ���اَل  إال  َت��ن��اَم��نَّ  وال 

 

ح��اِل إىل  ح���اٍل  م��ن  اهلُل   ُ ي��غ��ريِّ

 

َة  نيا فإن َثمَّ ا السلُم! ال حَتَزن وإن أصاَبَك الَغمُّ واهَلمُّ واحَلَزُن يف هذه الدُّ أهيُّ
ِعالجًا، بّيَنه َمْن قاَل اهلُل تعاىل عنه: )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ( 

]النجم[ فالَتِزْم: 

وِت -: )ڱ ڱ  وِن إِْذ َدَعا َوُهَو يِف َبْطِن اْلُ أواًل: الَعَمُل بَقولِه l: »َدْعَوُة ِذي النُّ
َرُجٌل  ا  ِبَ َيْدُع  َلْ  ُه  َفإِنهَّ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ(؛ 

ُمْسِلٌم ِف َشْىٍء َقطُّ إاِلهَّ اْسَتَجاَب الُل َلُه«)1(.
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  )ک   : وج��لَّ عزَّ  اهلُل  يقوُل 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے( ]األنبياء[.

ثانيًا: وقوُله l: »َما َأَصاَب َأَحًدا َقطُّ َهمٌّ َوال َحَزٌن، َفَقاَل: اللُهمهَّ إيِنِّ َعْبُدَك، َواْبُن 
َقَضاُؤَك،  يِفهَّ  َعْدٌل  ُحْكُمَك،  يِفهَّ  َماٍض  بَِيِدَك،  َناِصَيتِي  َأَمتَِك،  َواْبُن  َعْبِدَك، 
ْمَتُه  ْيَت بِِه َنْفَسَك، َأْو َأْنَزْلَتُه يِف ِكَتابَِك، َأْو َعلهَّ َأْسَأُلَك بُِكلِّ اْسٍم ُهَو َلَك، َسمهَّ
َعَل اْلُقْرآَن َربِيَع  َأَحًدا ِمْن َخْلِقَك، َأِو اْسَتْأَثْرَت بِِه يِف ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدَك؛ َأْن َتْ
َوَجلهَّ  َعزهَّ  الُل  َأْذَهَب  إاِل  ي؛  َهِّ َوَذَهاَب  ُحْزيِن،  َوَجالَء  صدري  ونور  َقْلبِي، 
ُمَها؟ َقاَل: َبَل،  ُه َوُحْزَنُه، َوَأْبَدَلُه َمَكاَنُه َفَرحًا. َفِقيَل: َيا َرُسوَل اللِ! َأال َنَتَعلهَّ َههَّ

َمَها«)2(. َيْنَبِغي ِلَْن َسِمَعَها َأْن َيَتَعلهَّ
)1( صحي�ح: رواه الرتم�ذي )3505(، والنس�ائي يف »الك�ربى« )10492(، وأمح�د )170/1(، ]»صحيح 

الرتغيب والرتهيب« )1826([.
)2( صحي�ح: رواه أمح�د يف »مس�نده« )391/1(، وأب�و يع�ىل )5297(، ]»صحي�ح الرتغي�ب والرتهي�ب« 

.])1822(
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ُ لنا من هذا احلديِث أن اإلنساَن إذا أصاَبه همٌّ وحزٌن فَينبغي أن َيلتِجَئ   يتبيَّ
إىل اهللِ، وَينكِسَ بَي يَديِه، ويقوَل: 

ُمطيعًا  وميتًا،  حّيًا  وكبريًا،  -َصغريًا  الوجوِه  مَجيع  من  عبُدَك  أنا   ! ربِّ يا 
وِح والَقلِب واللِّساِن واجَلوارِح. وعاصيًا، فقريًا وغنّيًا، ُمعاىًف وُمبتىًل- بالرُّ

به  وألوُذ  به  أعوُذ  َمْن  ل  وليَس  َعٍي،  طرَفَة  عنك  أسَتغني  ال  أنا   ! ربِّ يا 
غرَيك.

بيِدَك،  ناِصَيتي  ألن  بتقديِرَك؛  إال  ونفِس  مال  يف  ُف  أتصَّ ال  أنا   ! ربِّ يا 
)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  القائُل:  وأنَت  بيِدَك،  العباِد مجيِعهم  وَنوايص 

چ چ ڇ ڇ ڇ( ]هود[.
احُلسنى  بأسامئَِك  إليَك  ُل  أتوسَّ أي:  لَك..  هو  اسٍم  بكلِّ  أسأُلَك   ! ربِّ يا 

)ڄ  قاَل تعاىل:  الَوسائِل-،  أفَضِل  الُعىل -وهي َوسيلٌة مشوعٌة من  وصفاتَِك 
ڄ ڄ ڃ ڃ( ]األعراف:180[.

عزَّ وجلَّ  أن هللِ  دليٌل عىل  عنَدَك«:  الغيِب  علِم  به يف  استأَثرَت  »أو  وقوُله: 
ِ تِْسَعًة َوتِْسِعَي اْسَم؛ ِمَئًة  أسامًء غرَي التِّسعِة والتَّسعَي املذكورِة يف قولِه l: »إِنهَّ لِلهَّ

نهََّة«)1(. إاِلهَّ َواِحًدا، َمْن َأْحَصاَها َدَخَل اجْلَ

ها يف َتسعٍة وتسعَي يف حديٍث ورَسُدها يف سياٍق  وأما َتعداُد األسامِء وحْصُ
، وفيها َبعُض األسامِء غرِي الّثابتِة. واحٍد؛ فال َيِصحُّ

واملعنى أن اإلنساَن إذا أصاَبه همٌّ وحزٌن، فَدعا اهلَل بأسامئِه احُلسنى وصفاتِه 
الُعىل أن جَيعَل القرآَن الكريَم ربيَع قلبِه؛ -فالقرآُن -يا عباَد اهللِ!- هو ربيُع الُقلوِب 
دوِر، به ُيذِهُب اهلُل عزَّ وجلَّ اهلمَّ واحلزَن من الُقلوِب، ولذلَك قاَل تعاىل يف  ونوُر الصُّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )2736(، ومسلم )2677(.
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كتابِه: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڦ( ]البقرة[، وقاَل تعاىل: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ( ]اإلرساء:9[، وقال 

تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ( ]الشورى:52[.

َة التَّوحيِد! إنه القرآُن يا أمَة اإلسالِم! يا أمَّ

نيا واآلخرِة، قاَل تعاىل: )ائ ائ ەئ ەئ  القرآُن جتارٌة رابحٌة يف الدُّ
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 

ىئ ىئ( ]فاطر[.

َسَنُة بَِعْشِ َأْمَثاِلَا،  ِ َفَلُه بِِه َحَسَنٌة، َواْلَ ويقوُل l: »َمْن َقَرَأ َحْرًفا ِمْن ِكَتاِب اللهَّ
اَل َأُقوُل ال�م َحْرٌف، َوَلِكْن َألٌِف َحْرٌف، َواَلٌم َحْرٌف، َوِميٌم َحْرٌف«)1(.

ْنَيا،  ويقوُل l: »ُيَقاُل لَِصاِحِب اْلُقْرآِن اْقَرْأ َواْرَتِق َوَرتِّْل َكَم ُكْنَت ُتَرتُِّل ِف الدُّ
َفإِنهَّ َمْنِزلَتَك ِعْنَد آِخِر آَيٍة َتْقَرُؤَها«)2(.

ٌق، َمْن َجَعَلُه َأَماَمُه َقاَدُه إَِل  ٌع، َوَما ِحٌل ُمَصدهَّ ويقوُل l: »اْلُقْرآُن شافٌع ُمَشفهَّ
ِة، َوَمْن َجَعَلُه َخْلَف َظْهِرِه َساَقُه إَِل النهَّاِر«)3(. نهَّ اجْلَ

أَلْصَحابِِه..«  َشِفيًعا  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َيْأتِى  ُه  َفإِنهَّ اْلُقْرآَن  »اْقَرُءوا   :l ويقوُل 
احلديُث)4(.

دوِر ورمحٌة للُمؤمنَِي. القرآُن فيه ِشفاٌء ملا يف الصُّ

)1( صحيح: رواه الرتمذي )2910(، ]»السلسلة الصحيحة« )3327([.
)2( حس�ن صحي�ح: رواه أب�و داود )1464(، والرتم�ذي )2914(، وأمح�د ) 192/2(]»صحيح الرتغيب 

والرتهيب« )1426([.
)3( صحيح: رواه ابن حبان )124(، ]»السلسلة الصحيحة« )2019([.

)4( صحيح: رواه مسلم )804(.
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نيا واآلخرِة؛ فعليُكم  • وإن أردُتم أن َتكونوا يف ِحصٍن من اهَلمِّ واحلزِن يف الدُّ
بام يل: 

أواًل: اإليامُن الّصادُق والَعمُل الّصالُح، قاَل تعاىل: )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
تعاىل:  وقاَل  ]املائدة[،  ەئ(  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

)ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ( ]األنعام[.

َنَزَلت به مصيبٌة؛  فَشَكَر، وإذا  َنَزَلت به نِعمٌة؛ َعَرَف أنا من اهللِ  فاملؤمُن إذا 
، وإذا اقرَتَف ذنبًا؛ تاَب وأناَب واستغفر، ولذلَك  َعَرَف أنا بَقضاِء اهللِ وَقدِره فَصرَبَ
ما  ُيصيُبه  اِء- عىل خرٍي ال  َّ والضَّ اِء  َّ السَّ دائاًم -يف  الَقلِب، وهو  ُمطمئِنُّ  دائاًم  فهو 
ِة؛ بل هو ُمطَمئِنُّ الباِل، َيرىض  ُيصيُب الّناَس من َهَلٍع عنَد امُلصيبِة، أو َجَزٍع عنَد الَبليَّ
، َوَلْيَس  ُه َخرْيٌ بَقضاِء اهللِ وَقدِره، ولذلَك قاَل l: »َعَجًبا أَلْمِر اْلُْؤِمِن إِنهَّ َأْمَرُه ُكلهَّ
اُء َصَبَ  ا َلُه، َوإِْن َأَصاَبْتُه َضهَّ اُء َشَكَر َفَكاَن َخرْيً َذاَك أَلَحٍد إاِلهَّ لِْلُمْؤِمِن إِْن َأَصاَبْتُه َسهَّ

ا َلُه«)1(. َفَكاَن َخرْيً

، قاَل تعاىل: )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ثانيًا: تقوى اهللِ عزَّ وجلَّ
)ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ۅ( ]األعراف[، وقاَل تعاىل: 
ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  وقاَل  ]الزمر[،  ک(  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٺ( ]يونس[.
تعاىل:  قاَل  نيا،  الدُّ هذه  من  خَتُرَج  حتى  امُلستقيِم  اِط  الصِّ عىل  االستقامُة  ثالثًا: 
جث(  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  )يئ 

]األحقاف[.

)1( صحيح: رواه مسلم )2999(.
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َمن  عالُج  لنا   َ َتبيَّ وقد  والَكرِب،  واحُلزِن  والَغمِّ  اهَلمِّ  داُر  هي  نيا  الدُّ
أصاَبه ذلَك، وهو اإليامُن، والتَّقوى، واالستقامُة، وااللتجاُء إىل اهللِ باالستعاذِة 
قريٌب  الَفرَج  أن  فاعَلم  الَكرُب  بَك  َنَزَل  وإذا   .l النَّبيُّ  َمنا  علَّ كام  عاِء،  والدُّ
ْبِ، َوَأنهَّ اْلَفَرَج َمَع اْلَكْرِب،  ِجّدًا؛ ألنَّ النَّبيَّ l يقوُل: »َواْعَلْم َأنهَّ النهَّْصَ َمَع الصهَّ

ا«)1(. َوَأنهَّ َمَع اْلُعْسِ ُيْسً

ت بَك األموُر، وَنَزَل بَك الَكرُب؛ فإّياَك أن تكوَن جاِهاًل، فُتَهرِوَل  فإذا اشتدَّ
با، أو َتفَزَع إىل التَّدِخِي، أو رُشِب اخَلمِر لَتنسى! إىل ُدوِر الرِّ

إّياَك أن َتفعَل ذلَك ولِكن؛ عليَك بااللتجاِء إىل اهللِ، واعَلم أن الَفرَج قريٌب، 
.l َُّمنا النَّبي عاِء كام علَّ ! وعليَك بالدُّ وُقل: يا ربِّ

يقوُل ابُن عّباٍس n: كاَن رسوُل اهللِ l يقوُل عنَد الَكرِب: »اَل إَِلَه إاِلهَّ الُل 
َمَواِت َوَربُّ  ِليُم، اَل إَِلَه إاِلهَّ الُل َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، اَل إَِلَه إاِلهَّ الُل َربُّ السهَّ اْلَعِظيُم اْلَ

اأَلْرِض َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريِم«)2(.

وُم!  ! َيا َقيُّ ويقوُل أنٌس m: كاَن رسوُل اهللِ l إذا َكَربه أمٌر قاَل: »َيا َحيُّ
تَِك َأْسَتِغيُث«)3(. بَِرْحَ

َنْفِس  إَِل  َتِكْلنِي  َفاَل  َأْرُجو،  َتَك  َرْحَ ُهمهَّ  اللهَّ اْلَْكُروِب:  »َدَعَواُت   :l ويقوُل 
ُه، اَل إَِلَه إاِلهَّ َأْنَت«)4(. ، َوَأْصِلْح ِل َشْأيِن ُكلهَّ َطْرَفَة َعْيٍ

ُمِك َكِلَمٍت  وتقوُل أسامُء بنُت ُعَميٍس p: قاَل ل رسوُل اهللِ l: »َأاَل ُأَعلِّ
ُك بِِه َشْيًئا«)5(. َتُقولِيَنُهنهَّ ِعْنَد اْلَكْرِب، َأْو ِف اْلَكْرِب، الُل الُل َربِّى اَل ُأْشِ

)1( صحيح: رواه أمحد )307/1( و ابن أيب عاصم يف »السنة« )315(، ]»ظالل اجلنة « )315([.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )6346(، ومسلم )2730(.

)3( حسن: رواه الرتمذي )3524(، ]»صحيح اجلامع« )4777([.
)4( حسن: رواه أبو داود )5090(، وأمحد ) 42/5(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1823([.

)5( صحي�ح: رواه أب�و داود )1527(، والنس�ائي يف ) )الكربى(( )10407(، واب�ن ماجه )3882(، وأمحد 
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ت فينا األمراُض التي  ، وَنَزَل بنا اهلواُن، وانتَشَ لُّ َة اإلسالِم! أصاَبنا الذُّ فيا أمهَّ
جوَع  مل َتُكن فيَمن كاُنوا قبَلنا والعالُج بي أيِدينا، لكن ألَقيناُه وراَءنا ِظهرّيًا! فالرُّ
قوا قلوَبُكم باهللِ، فاهلُل وحَده هو  ِة رسوِل اهللِ l! علِّ جوَع إىل كتاِب اهللِ وإىل ُسنَّ الرُّ

الذي جُييُب امُلضَطرَّ إذا دعاُه.

والَغمِّ واحلزِن والَكرِب، وَأعزَّ اإلسالَم واملسلِمَي،  اهَلمِّ  احَفظنا من  همَّ  اللَّ
َك وامُلشِكَي. وأِذلَّ الشِّ

)369/6(، ]»السلسلة الصحيحة« )2755([.
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دعاُء طلِب املغفرِة من اهلل تعاىل
عباَد اللِ! موعُدنا يف هذه اخُلطبِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- مَع دعاٍء جديٍد، وهو: 

َطَلُب املَغِفَرِة مَن اهللِ تعاىل.

يِل والنَّهاِر أن َيغِفَر له ُذنوَبه، وَيِقَيه   عىل امُلسِلِم العاقِل أن َيطُلَب من اهللِ باللَّ
ها عليه يوَم القيامة. نيا، وَيسرُتَ ها يف الدُّ رَشَّ

عيُد -َنسأُل اهلَل أن جَيَعَلنا وإّياُكم منُهم-. ه؛ فهو السَّ فمن َغَفَر اهلُل له وَرمِحَ

. يقوُل اهلُل عزَّ وجلَّ عن آدَم وَحّواٍء:  ِقيُّ اخلارِسُ ومن مل َيغِفِر اهلُل له؛ فهو الشَّ
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ( ]األعراف[.

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  )ڃ   :q نوٍح  عن  تعاىل  وقاَل 
ڇ( ]هود[.

فَهنيئًا ملن َغَفَر اهلُل له، وخاَب وَخِسَ من مل َيغِفِر اهلُل له.

 َطلُب املَغفرِة من اهللِ تعاىل دعاٌء ُمِهمٌّ وَعظيٌم جّدًا، َيدعو به الطائُع بعَد طاعتِه، 
وَيدعو به العايص بعَد أن يتوَب من َمعِصَيتِه، فَيحتاُج إليه الّصالُح والّطالُح، وقد 

َدعا به ِخريُة اخَللِق -وهُم األنبياُء- عليهم الصالة والسالم. 

يئ  ىئ  مئ  )حئ  فقاَل:  تعاىل،  اهللِ  من  املَغِفرَة   q نوٌح  َطَلَب  فقد 
جب حب خب مب ىب يب( ]نوح:28[.

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  )ەئ  فقاَل:   q إبراهيَم  ومثُله 
ۈئ ۈئ( ]إبراهيم[.
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)ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  اهلُل عنه:  قاَل  إذ  q؛  وكذا موسى 
ک( ]القصص:16[.

وطلَب داوُد q امُلغِفرَةَ من اهللِ تعاىل، فقاَل تعاىل عنه: )ې ې ې 
ى ى ائ ائ( ]ص[.

وَوِرَثه ولُده سليامُن q فطلَبها من اهللِ تعاىل، فقاَل: )ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( ]ص[.

َر-؛ فقد أَمره اهلُل  َم من ذنبِه وما تأخَّ وأما رسوُلنا l -الذي ُغِفَر له ما تَقدَّ
تبارَك وتعاىل باالستغفاِر يف قولِه تعاىل: )يب جت حت خت مت ىت يت جث 

مث ىث( ]حممد:19[. فكاَن l ُيكثُِر من االستِغفاِر: 
مَئَة  الواِحِد  املَْجِلِس  l يف  َنُعدُّ لرسوِل اهللِ  ا  n: )ُكنَّ ابُن عمَر  فقد قاَل 

ِحيُم()1(. اُب الرَّ ٍة: َربِّ اْغِفْر ِل َوُتْب َعَلَّ إنََّك َأْنَت التَّوَّ َمرَّ

َسْبِعَي  ِمْن  َأْكَثَر  اْلَيْوِم  يِف  إَِلْيِه  َوَأُتوُب  الَل  أَلْسَتْغِفُر  إيِنِّ   ِ »َواللهَّ  :l وقاَل 
ًة«)2(. َمرهَّ

وكذا عباُد اهللِ الّصاحلوَن َيطُلبوَن املَغِفرَة من اهللِ تعاىل، قاَل تعاىل: )ٱ 
ڀ(  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

]احلش:10[.

وقاَل l: »ُطوَبى ِلَْن َوَجَد يِف َصِحيَفتِِه اْستِْغَفاًرا َكثرًِيا«)3(؛ أي: هنيئًا له.

)1( صحي�ح: رواه أب�و داود )1516(، والرتمذي ) 3434(، وابن ماجه )3814(، وأمحد ) 21/2( واللفظ 
أليب داود، ويف غريه ) التواب الغفور(]»السلسلة الصحيحة« )556([.

)2( صحيح: رواه البخاري )6307(.
)3( صحيح: رواه ابن ماجه )3818(، والنسائي يف ) )الكربى(( )10289(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« 

.])1618(
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• إنَّ َطلَب املَغفرِة من اهللِ تعاىل دعاٌء عظيٌم وُمِهمٌّ جدًا، َيغُفُل عنه أكثُر الّناِس، 
 : وجلَّ عزَّ  اهلُل  يقوُل  واملَعصيِة،  نِب  الذَّ اقرتاِف  بعَد  وامُلذنُِب  العايص  َيتاُجه  فإنه 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڤ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( ]آل عمران[.

َهاِر َوَأَنا  ْيِل َوالنهَّ ِطُئوَن بِاللهَّ : »َيا ِعَباِدى إِنهَُّكْم ُتْ وقاَل تعاىل يف احلديِث الُقُديسِّ
ُنوَب َجِيًعا َفاْسَتْغِفُرونِى َأْغِفْر َلُكْم«)1(. َأْغِفُر الذُّ

ُه  وقاَل l: »إِنهَّ َعْبًدا َأْذَنَب َذْنًبا، َفَقاَل: َأْذَنْبُت َذْنًبا َفاْغِفْرُه ِل، َقاَل: َفَقاَل َربُّ
 ، ُ ْنَب َوَيْأُخُذ بِِه، َفَغَفَر َلُه، َفَمَكَث َما َشاَء اللهَّ ا َيْغِفُر الذهَّ : َعِلَم َعْبِدي َأنهَّ َلُه َربًّ َعزهَّ َوَجلهَّ
ُه: َعِلَم َعْبِدي َأنهَّ َلُه  ُثمهَّ َأَصاَب َذْنًبا آَخَر، َفَقاَل: َأْذَنْبُت َذْنًبا َفاْغِفْرُه ِل، َقاَل: َقاَل َربُّ
، ُثمهَّ َأْذَنَب َذْنًبا آَخَر، َفَقاَل:  ُ ْنَب، َوَيْأُخُذ بِِه، َفَغَفَر َلُه، َفَمَكَث َما َشاَء اللهَّ ا َيْغِفُر الذهَّ َربًّ
ْنَب،  : َعِلَم َعْبِدي َأنهَّ َلُه َربًّا َيْغِفُر الذهَّ ُه َعزهَّ َوَجلهَّ َأْذَنْبُت َذْنًبا َفاْغِفْرُه ِل، َقاَل: َقاَل َربُّ

َوَيْأُخُذ بِِه، َقْد َغَفْرُت لَِعْبِدي، َفْلَيْعَمْل َما َشاَء«)2(.

نِب،  نا َيعص وُيذنُِب- أن َيتوَب وُيقلَع عن الذَّ فعىل العايص وامُلذنِِب -وكلُّ
وأن َيستغِفَر ربَّه، وَيطُلَب منه أن َيغِفَر له.

 وطلُب املَغفرِة من اهللِ تعاىل َيدعو به الّطائُع كذلَك بعد األعامِل الّصاحلِة التي 
َيقوُم هبا، يقوُل اهلُل عزَّ وجلَّ يف كتابِه -بعَد أن أمَر عباَده باألعامِل الّصاحلِة- آِمرًا إياهم 
باالستغفاِر: )ک ک(وهذا عمٌل صالٌح )ک ک( وهذا َعمٌل صالٌح 

)گ گ گ گ( وهذا عمٌل صالٌح )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ ڻ(، ثم قاَل: )ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ( ]املزمل[.

)1( صحيح: رواه مسلم )2577(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري ) 7507(، مسلم )2758( .
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َي الِعبادَة عىل َوجِهها الذي يرض َربََّك؛ فَجَعَل  وذلَك ألنَك ال ُيمِكُن أن ُتَؤدِّ
لك خَمرجًا بأن َتسَتغِفَر بعَد كلِّ طاعٍة.

اهللِ  من  املَغفرِة  َطلُب  -وهو  عاِء  الدُّ هبذا  َندعَو  أن   l رسوُلنا  َمنا  َعلَّ وقد 
تعاىل- بعَد األعامِل الّصاحلِة: 

ُهمهَّ اْجَعْلنِى  َمنا النَّبيُّ l أن نقوَل: »اللهَّ فَبعَد الُوضوِء -وهو َعَمٌل صالٌح- علَّ
ِريَن«)1(. ابَِي َواْجَعْلنِي ِمَن اْلَُتَطهِّ ِمَن التهَّوهَّ

َوَأُتوُب  َأْسَتْغِفُرَك  َأْنَت،  إاِلهَّ  إَِلَه  اَل  َأْن  َأْشَهُد  َوبَِحْمِدَك،  ُهمهَّ  اللهَّ »ُسْبَحاَنَك 
إَِلْيَك«)2(.

املَغِفرَة  الَعَمِليَِّة-؛ فإنََّك تطُلُب من اهللِ  الُة -وهي أعظُم األركاِن  وكذا الصَّ
-يف أثنائِها-، وبعد االنتهاِء منها.

َتقوَل:  أن  لَك  َع  رُشِ االستفتاِح-  أدعيِة  َبعِض  -يف  اإلحراِم  تكبريِة  فَبعَد 
ْفُت  َواْعَتَ َنْفِس  َظَلْمُت  َعْبُدَك،  َوَأَنا  َربِّ  َأْنَت  َأْنَت،  إاِلهَّ  إَِلَه  اَل  اْلَِلُك  َأْنَت  ُهمهَّ  »اللهَّ

ُنوَب إاِلهَّ َأْنَت«)3(. ُه اَل َيْغِفُر الذُّ بَِذْنبِي، َفاْغِفْر ِل ُذُنوِب َجِيًعا، إِنهَّ

ُهمهَّ اْغِفْر ِل«)4(. َنا َوبَِحْمِدَك، اللهَّ ُهمهَّ َربهَّ جوِد تقوُل: »ُسْبَحاَنَك اللهَّ كوِع والسُّ ويف الرُّ

! إيِنِّ َظَلْمُت َنْفِس ُظْلًم َكثرًِيا، َواَل َيْغِفُر  ُهمهَّ الِم َتقوُل: »اللهَّ ِد قبَل السَّ وبعَد التََّشهُّ
ِحيُم«)5(. نِي إِنهََّك َأْنَت اْلَغُفوُر الرهَّ ُنوَب إاِلهَّ َأْنَت، َفاْغِفْر ِل َمْغِفَرًة ِمْن ِعْنِدَك َواْرَحْ الذُّ

)1( حسن: رواه الرتمذي )48(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )224([.
)2( صحيح: رواه النس�ائي يف »الكربى« )9909(، و الطرباين يف »األوس�ط« )1455(، ]»صحيح الرتغيب 

والرتهيب« )225([.
)3( صحيح: رواه مسلم )771(.

)4( متفق عليه: رواه البخاري )794(، ومسلم )484(.
)5( متفق عليه: رواه البخاري )834(، ومسلم )2705(.
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عاِء: »َأْسَتْغِفُر الل« ثالثًا)1(. الِة َتدعو هبذا الدُّ وبعَد االنتهاِء من الصَّ

فإنم  َحُر؛  السَّ جاَء  ما  إذا  وقيامًا؛  دًا  ُسجَّ يِل  باللَّ م  لرهبِّ َيبيتوَن  الذيَن  بل 
)ڑ ڑ ک ک ک ک گ  قاَل تعاىل:  باتوا عىل طاعٍة،  اهلَل؛ وقد  َيسَتغِفروَن 

گ گ گ ڳ( ]الذاريات[.

ِة  فِمثُل هؤالِء َينُصهُم اهلُل، ألنم َنَصوا اهلَل يف أنُفِسهم بطاعتِه والتزاِم سنَّ
نبيِّه.

هواِت، ثم يتطلعون إىل النَِّص من اهللِ؛  الَة، واتَّبعوا الشَّ أما الذين َضيَّعوا الصَّ
فَهيهاَت هيهاَت؟!

تعاىل:  قاَل  َعرفاٍت،  من  َف  َينَصِ أن  بعَد  للحاجِّ  االستغفاُر  ع  ورُشِ  
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  (

]البقرة[. ڱ(  ڱ 

ُهمهَّ َوبَِحْمِدَك،  َع لنا أن نقوَل: »ُسْبَحاَنَك اللهَّ وإذا انتهينا من جمالَِسنا؛ فقد رُشِ
َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلهَّ َأْنَت، َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب إَِلْيَك«)2(.

إخوَة اإلسالِم! َطلُب املَغفرِة من اهللِ عزَّ وجلَّ له ألفاٌظ كثريٌة؛ فاحَفظها وادُع 
اهلُل لَك؛ ِخبَت  َيغِفِر  نيا واآلخرِة، وإن مل  الدُّ اهلُل لَك؛ َسِعدَت يف  َغَفَر  اهلَل هبا، فإن 

نيا واآلخرِة. وَخِسَت يف الدُّ

عاِء:  فِمن ألفاِظ هذا الدُّ
أقَلعَت  نِب بعَد أن  الذَّ وهذا االستغفاُر يكوُن من  اهلَل(  )أستغفُر  أن تقوَل: 

عنه.
)1( صحيح: رواه مسلم )591(.

)2( صحيح: رواه أبو داود )4861(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )225([.
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با: فهذا استغفاٌر َيتاُج  با(؛ وأنت تأكُل الرِّ أما أن تقوَل: )أستغفُر اهلَل من الرِّ
إىل استغفاٍر، وإنَّام هو استغفاُر الكّذابَي.

َجٌة، فيقال هلا: كيف  ِج(؛ وهي متربِّ أو أن تقوَل امرأٌة: )أستغفُر اهلَل من التَّربُّ
َتطُلبَي املَغفرَة من اهللِ وأنِت قائمٌة عىل َمعصيِة اهللِ؟! أما َتسَتحيَِي من اهللِ؟!

الِة! كيَف تطُلُب من اهللِ املَغفرَة؛ وأنَت قائٌم عىل َمعصيِة اهللِ؟!  ويا تارَك الصهَّ
أما َتسَتحي من اهللِ؟!

ومن صور هذا الدعاء: 
أن تقوَل: )ربِّ اغِفر ل(.

حيُم(. ؛ إنَك أنَت التَّواُب الرَّ أو تقوَل: )ربِّ اغفر ل وُتب علَّ

وُم َوَأُتوُب إَِلْيِه()1(. يُّ اْلَقيُّ أو تقوِل: )َأْسَتْغِفُر اهلَل الَِّذى اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو احْلَ

ُهمهَّ َأْنَت  ُد ااِلْستِْغَفاِر َأْن َتُقوَل: اللهَّ أو َتستغِفَر بسيِِّد االستغفاِر قاَل l: »َسيِّ
َربِّ اَل إَِلَه إاِلهَّ َأْنَت، َخَلْقَتنِي َوَأَنا َعْبُدَك، َوَأَنا َعَل َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت، َأُعوُذ 
ُه اَل َيْغِفُر  ، َوَأُبوُء بَِذْنبِي فاْغِفْر ِل َفإِنهَّ بَِك ِمْن َشِّ َما َصَنْعُت، َأُبوُء َلَك بِنِْعَمتَِك َعَلهَّ

ُنوَب إاِلهَّ َأْنَت«)2(. الذُّ

، يَغُفُل عنه الَكثرُي، وُفوائُِده عظيمٌة جّدًا  • وَطلُب املَغفرِة دعاٌء عظيٌم وُمِهمٌّ
نيا واآلخرِة. يف الدُّ

نيا:  فمن فوائِده يف الدُّ
وئ  وئ  ەئ  ەئ  )ائ  تعاىل:  قاَل  العذاِب؛  ُوقوِع  ملنِع  سبٌب  أنه   -1

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ( ]األنفال[.

)1( صحيح لغريه: رواه أبو داود )1517(، والرتمذي )3577(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1622(.
)2( صحيح: رواه البخاري )6306(.
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ِة وهي َتسَتغِفُر.. ألننا إذا استغَفرنا اهلَل دليٌل عىل أنَّنا  فالَعذاُب ال َينِزُل عىل األمَّ
لَّ والَعذاَب. َرجعنا إىل اهللِ، وُتبنا إليه، وَتَركنا املَعايَص، فِحيَنئٍذ َيرَفُع اهلُل عّنا الذُّ

ْرِع،  بِالزهَّ َوَرِضيُتْم  اْلَبَقِر،  َأْذَناَب  َوَأَخْذُتْم  بِاْلِعيَنِة،  َتَباَيْعُتْم  »إَِذا   :l يقوُل 
َط الُل َعَلْيُكْم ُذالًّ اَل َيْنِزُعُه َحتهَّى َتْرِجُعوا إَِل ِدينُِكْم«)1(. َوَتَرْكُتُم اجْلَِهاَد؛ َسلهَّ

لُّ  الذُّ عّنا  ُيرَفُع  وحيَنئٍذ  اهللِ.  إىل  جوِع  وبالرُّ باالستغفاِر  ذلَك  يكوُن  وإنام 
ُة، وَننَتِصُ عىل األعداء، وذلَك إذا َرَجعنا إىل دينِنا. والَعذاُب، وَتعوُد لنا الِعزَّ

َة اإلسالِم! هل َرَجَعِت األّمُة إىل دينِها، أم أّنا يف كلِّ يوٍم  فباهللِ عليُكم يا أمَّ
؟ َ َتبتِعُد -إال من َرِحَم ريبِّ

انُظروا إىل شوارِع امُلسلِمَي َتشَهُد بذلَك.

تعاَلوا إىل املساجِد يف صالِة الَفجِر َتشَهُد بذلَك.

انظروا إىل بيوِت امُلسلِمَي وأشكاِل امُلسلِمَي َتشَهُد بذلَك.

اسَألوا أيَن أمواُل امُلسلِمَي َتشَهُد بذلَك.

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  )ڭ  يقوُل:  وجلَّ  عزَّ  واهلُل 
ۋ( ]حممد[.

نيا -من َغيٍث وزرٍع وماٍل وولٍد-؛ يقوُل اهلُل عزَّ  الدُّ ُل به عىل َخرِي  َنَتَحصَّ أننا   -2
وجلَّ عىل لساِن نوٍح q: )ی ی ی ی جئ حئ مئٱ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٺ( ]نوح[.
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  )ۇئ   :q هوٍد  لساِن  عىل  تعاىل  وقاَل 
)1( صحي�ح لغ�ريه: رواه أب�و داود )3462(، وأمح�د ) 42/2(، وأب�و يع�ىل )5659(، ]»صحي�ح الرتغيب 

والرتهيب« )1389([.
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ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی( ]هود:52[.

ًة، وَننتِصُ عىل أعداِء  ًة وِعزَّ جوِع إىل اهللِ، َنزداُد قوَّ فبالتَّوبِة واالستِغفاِر والرُّ

يِن. الدِّ

ٍد l: )ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  وقاَل تعاىل عىل لساِن حممَّ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( ]هود:3[.
وَخَرَج عمُر m َيستسقي، فلم َيِزد عىل االستِغفاِر)1(.

ه اهلُل: أن َرُجاًل شكى إليه اجَلدَب، فقاَل له: استغِفِر  وعن احَلسِن الَبصيِّ َرمِحَ

اهلَل، وَشكى إليه آخُر الفقَر، فقاَل له: استغِفِر اهلل، وَشكى إليه ثالٌث جفاَف ُبستانِه، 

فقال له: استغِفِر اهلَل، وَشكى إليه رابٌع عدَم الولِد، فقاَل له: استغِفِر اهلل.

زُق. ُة، ويأتينا الرِّ حَّ فباالستغفاِر َينِزُل املطُر، وُيوَلُد لنا الولُد، وَتتِمُّ لنا الصِّ

فَكم من  الُبنوِك،  إىل  جَلأنا  الَفقَر  إذا شَكونا  ذلَك،  ولكْن حاُلنا عىل خالِف 

جَن؛  السِّ َدَخَل  ثم  للُبنوِك؟  اسَتسلَم  امُلسلِمَي  من  كم  با!  الرِّ يف  ط  تورَّ املسلِمَي 

فَخِسَ ماَله، ونفَسه، وأوالَده، وآذَنه اهلُل باحَلرِب.

افَي. حرِة والَعرَّ َة الولِد جَلأنا إىل امُلَشعِوذيَن والسَّ وإذا اشتَكينا ِقلَّ

وإذا اشتَكينا ِقّلَة املَطِر؛ َخَرجنا وبعُضنا ُمَتَلبٌِّس باملَعايص ثم ال َنسأُله بأسامئِه 

ُل إليه بَوسائَِل غرِي َمشوعٍة،  احُلسنى وصفاتِه الُعىل وال َنستغِفُر وال َنتوُب؛ بل َنتوسَّ

! نسأُلَك بحقِّ سيِّدي فالٍن أن َتسِقيَنا!  فنقوُل: يا ربِّ

فكيَف َنطُلُب من اهللِ أن َيسِقيَنا وقد أرَشكنا باهللِ؟ وَتَركنا هدَي َنبيِّه l؟

)1( صحيح: رواه بن أيب شيبة يف »املصنف« )311/10(.
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 ومن فوائد هذا دعاِء املغفرِة يف اآلخرة: 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  )گ  تعاىل:  قاَل  نوِب،  الذُّ ملَغفرِة  َسبٌب  أنه   -1

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ( ]النساء[.

ُه َصِحيَفُتُه َفْلُيْكثِْر ِفيَها ِمَن االْستِْغَفاِر«)1(. وقاَل l: »َمْن َأَحبهَّ َأْن َتُسهَّ

ِة؛ فَبعَد أن َذَكَر النَّبيُّ l َسيَِّد االستغفاِر، قاَل: »َمْن َقاَلَا ِمَن  2- أنه طريٌق إىل اجَلنَّ
ِة، َوَمْن َقاَلَا ِمَن  نهَّ ا َفَمَت ِمْن َيْوِمِه َقْبَل َأْن ُيْمِسَ َفُهَو ِمْن َأْهِل اجْلَ َهاِر ُموِقًنا ِبَ النهَّ

نهَِّة«)2(. ا َفَمَت َقْبَل َأْن ُيْصبَِح َفْهَو ِمْن َأْهِل اجْلَ ْيِل َوْهَو ُموِقٌن ِبَ اللهَّ

تعاىل:  فقاَل  باملَغفرِة،  وَوَعَدنا  كتابِه  يف  به  اهلُل  أمَرنا  عاِء؛  الدُّ هذا  ِة  وألمهيَّ
ڎ  )ڌ  تعاىل:  وق��اَل  ]املزمل[،  ھ(  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  )ۀ 

ڎ( ]فصلت:6[.
َهاِر َوَأَنا َأْغِفُر  ْيِل َوالنهَّ ِطُئوَن بِاللهَّ : »َيا ِعَباِدى إِنهَُّكْم ُتْ وقاَل يف احلديِث الُقُديسِّ

ُنوَب َجِيًعا َفاْسَتْغِفُرونِى َأْغِفْر َلُكْم«)3(. الذُّ

َوَرَجْوَتنِي  َدَعْوَتنِي  َما  إِنهََّك  آَدَم!  اْبَن  »َيا  أيضًا:  الُقُديسِّ  احلديِث  يف  وقاَل 
َمِء ُثمهَّ  َغَفْرُت َلَك َعَل َما َكاَن ِفيَك َواَل ُأَباِل، َيا اْبَن آَدَم! َلْو َبَلَغْت ُذُنوُبَك َعَناَن السهَّ
اْسَتْغَفْرَتنِي َغَفْرُت َلَك َواَل ُأَباِل، َيا اْبَن آَدَم! إِنهََّك َلْو َأَتْيَتنِي بُِقَراِب اأَلْرِض َخَطاَيا 

ا َمْغِفَرًة«)4(. ُك ِب َشْيًئا أَلَتْيُتَك بُِقَراِبَ ُثمهَّ َلِقيَتنِي اَل ُتْشِ

فام الذي َيمنُعَك من االستغفاِر؟ يا عبَد اهللِ!
)1( حس�ن: رواه الطرباين يف »األوس�ط « )839(، والضياء يف »املختارة« )297/1(، ]»السلسلة الصحيحة« 

.])2299(
)2( صحيح: رواه البخاري )6306(.

)3( صحيح: رواه مسلم )2577(.
)4( حسن لغريه: رواه الرتمذي )3540(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1616([.
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َما  ِعَباَدَك  ُأْغِوي  َأْبَرُح  اَل  َربِّ  َيا  تَِك  َوِعزهَّ َقاَل:  ْيَطاَن  الشهَّ »إِنهَّ   :l ويقوُل 
َما  ْم  َلُ َأْغِفُر  َأَزاُل  اَل  َوَجاَلِل  ِت  َوِعزهَّ  : بُّ الرهَّ َقاَل  َأْجَساِدِهْم،  يِف  َأْرَواُحُهْم  َداَمْت 

اْسَتْغَفُرويِن«)1(.

 ، ُهوَر، ُثمهَّ َيُقوُم َفُيَصلِّ َرْكَعَتْيِ وقاَل l: »َما ِمْن َعْبٍد ُيْذنُِب َذْنًبا َفُيْحِسُن الطُّ
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڤ  اآلَيَة:  َهِذِه  َقَرَأ  ُثمهَّ  َلُه،  الُل  َغَفَر  إاِلهَّ  الَل  َيْسَتْغِفُر  ُثمهَّ 
]آل  چ(  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

عمران:135[«)2(.

عاِء، واطُلبوا من اهللِ املَغفرَة. نا َيعص، فعليُكم هبذا الدُّ نا ُيذنُِب، وكلُّ  كلُّ

نيا واآلخرَة. )ائ  فمن َغَفَر اهلُل له فَهنيئًا له! ومن مل َيغِفِر اهلُل له؛ َخِسَ الدُّ
]آل  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ( 

عمران[.

)1( حسن لغريه: رواه أمحد )29/3(، وأبو يعىل ) 1399(، ]»السلسلة الصحيحة« )104([.
)2( صحيح: رواه أبو داود )1521(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1621([.
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دعاُء االستخارة
أهيا السلموَن! موعُدنا يف هذه اخُلطبِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- مَع دعاٍء جديٍد، 

وهو دعاُء االستخارِة.

إنه دعاٌء عظيٌم جدًا؛ والكثرُي من امُلسلِمَي ال َيعِرُفه، وال َيعَمُل به -إال من 
.- َرِحَم ريبِّ

ٍة ورَشٍّ قبَل اإلسالِم، ويف ضالٍل ُمبٍي. يظهُر ذلَك من   كاَن الّناُس يف جاهليَّ
قولِه تعاىل: )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ( ]اجلمعة[.

وكذا من قوِل ُحذيفَة بنِ اليامِن m عنَدما قاَل: »َكاَن النَّاُس َيْسَأُلوَن َرُسوَل 
اَفَة َأْن ُيْدِرَكنِي، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ!  ، خَمَ ِّ رْيِ، َوُكْنُت َأْسَأُلُه َعِن الشَّ اهللِ l َعِن اخْلَ
َقاَل:  ؟  ِمْن رَشٍّ رْيِ  اخْلَ َهَذا  َبْعَد  َفَهْل  رْيِ،  اخْلَ َذا  هِبَ اهلُل  َفَجاَءَنا   ، َورَشٍّ ٍة  َجاِهِليَّ ا يِف  ُكنَّ ا  إِنَّ

َنَعْم..« احلديث)1(.
َأْهَل  َقْوًما  ا  ُكنَّ امْلَِلُك!  ا  َ »َأيُّ  : للنَّجايشِّ  m طالٍب  أيب  بُن  جعفُر  وقال 
َوُنِسُء  اأَلْرَحاَم،  َوَنْقَطُع  اْلَفَواِحَش،  َوَنْأيِت  امْلَْيَتَة،  َوَنْأُكُل  اأَلْصَناَم،  َنْعُبُد  ٍة؛  َجاِهِليَّ
ا  ا َعىَل َذلَِك، َحتَّى َبَعَث اهلُل إَِلْيَنا َرُسواًل ِمنَّ ِعيَف، َفُكنَّ ا الضَّ اجْلَِواَر، َوَيْأُكُل اْلَقِويُّ ِمنَّ
َوَنْخَلَع  َولَِنْعُبَدُه  لَِتْوِحيِدِه،   ِ اهللَّ إىَِل  َفَدَعاَنا  َوَعَفاَفُه،  َوَأَماَنَتُه،  َوِصْدَقُه،  َنَسَبُه،  َنْعِرُف 
ِديِث،  ا َنْعُبُد َنْحُن َوآَباُؤَنا ِمْن ُدونِِه ِمَن احْلَِجاَرِة َواأَلْوَثاِن، َوَأَمَرَنا بِِصْدِق احْلَ َما ُكنَّ

ِحِم، َوُحْسِن اجْلَِواِر..« احلديث)2(. َوَأَداِء اأَلَماَنِة، َوِصَلِة الرَّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )3606(، ومسلم )1847(.
)2( صحيح: رواه أمحد )201/1(، ]»صحيح السرية النبوية « )174([.
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اهلُل  نا  فأعزَّ اإلسالِم-؛  قبَل  -أي:  أذالَء  كّنا   :m اخلّطاِب  بُن  عمُر  وقاَل 
نا اهلُل. َة بَغرِي اإلسالِم أذلَّ باإلسالِم، فلو ابتَغينا الِعزَّ

الِل:  فقد كاَن الّناُس قبَل اإلسالِم -إَذن- يف ضالٍل ُمبٍي؛ ومن هذا الضَّ

رِي،  بالطَّ َيتشاءموَن  اإلسالِم  قبَل  الّناُس  كاَن  فقد  التَّشاؤُم-؛  وهو   - ُ التَّطريُّ أواًل: 
ِك الذي ُينايف التَّوحيَد هللِ،  ماِن، وباملَكاِن، وباألشخاِص، وهذا من الشِّ وبالزَّ
ِة إذا َخَرَج إىل َسفٍر، َفَوَجَد طائرًا َيطرُي جهَة الَيمِي؛  جُل يف اجلاهليَّ فكاَن الرَّ
امِل؛ استبَشَ رّشًا ورَجَع!  استبَشَ خريًا وسافَر، وإذا َوَجَد طائرًا َيطرُي جَهَة الشِّ
َ -وهو التَّشاؤُم-، فقاَل l: »اَل َعْدَوى، َواَل  َم التَّطريُّ فجاَء اإلسالُم، َفَحرَّ

َة، َواَل َهاَمَة، َواَل َصَفَر«)1(. ِطرَيَ

ٌك«)2(. ُة ِشْ رَيَ ٌك، الطِّ ُة ِشْ رَيَ وقاَل l: »الطِّ

ِة إذا أراَد أحُدهم َسَفرًا، أو َغزوًا،  ثانيًا: االستقساُم باألزالِم؛ فقد كانوا يف اجلاهليَّ
أو َزواجًا، أو َبيعًا -أو غرَي ذلَك مما ال ُيعَرُف َوجُه اخَلرِي فيه-؛ أتى إىل الَبيِت، 
هاُم-؛ مكتوٌب عىل أحِدها: )افَعل(، وعل الثاين:  وأخرَج األزالَم -وهي السِّ
ُكها، ثم يأخُذ  )ال تفَعل(، والثالُث: ليَس عليه يشٌء؛ ُيديُر هذه األزالَم وُيرِّ
وإن  ومىض،  َخريًا  استبَشَ  )افَعل(  عليه:  املكتوُب  َخَرَج  فإن  منها،  واحدًا 
أعاَد  عليه  يشَء  ال  الذي  َخَرَج  وإن  وَقَعَد،  رّشًا  استبَشَ  تفَعل(  )ال  َخَرَج: 
االستقساَم، كام َفَعَل رساقُة بُن مالٍك ملا َخَرَج يف طلِب النَّبيِّ l وأيب بكٍر 
ا  هِبَ َفاْسَتْقَسْمُت  ْزاَلَم  اأْلَ ِمْنَها  َفاْسَتْخَرْجُت  قاَل:  املدينِة،  إىل  ُمهاِجراِن  ومها 
ْزاَلَم واتبعُتهم،  ُهْم َأْم اَل َفَخَرَج الَِّذي َأْكَرُه َفَرِكْبُت َفَريِس َوَعَصْيُت اأْلَ َأُضُّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )5707(، ومسلم )2220(.
)2( صحي�ح: رواه أب�و داود )3910(، واب�ن ماج�ه )3538(، وأمح�د ) 389/1(، ]»السلس�لة الصحيحة« 

.])429(
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هم، وكاَن  ثانيًة وثالثًة؛ كلَّ ذلَك خيرُج الذي يكرُه: ال َتضُّ ثم استقَسَم هبا 
رساقُة مل ُيْسِلْم بعُد)1(.

َوَرَأى  اْلَبْيِت،  يِف  َوَر  الصُّ َرَأى  الَفتِح-؛  -عاَم  الكعبَة   l النَّبيُّ  َدَخَل  وملا 
إِْن   ِ َواللهَّ  ، ُ اللهَّ »َقاَتَلُهْم  َفَقاَل:  ْزاَلُم  اأْلَ بَِأْيِدياَِم  اَلم  السَّ َعَلْيِهاَم  َوإِْساَمِعيَل  إِْبَراِهيَم 

«)2( -أْي ما استقسام-. ْزاَلِم َقطُّ اْسَتْقَسَم بِاأْلَ

َم االستقساَم باألزالِم؛  وهذا رشٌك ينايف التَّوحيَد، ولذلَك جاَء اإلسالُم، فَحرَّ
يقوُل اهلُل عزَّ وجلَّ يف أوِل سورِة املائدِة: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ(.
ورِة نفِسها يقوُل اهلُل تبارَك وتعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ويف السُّ

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( ]املائدة[.

ُه ِمْن َسَفٍر  َن َأِو اْسَتْقَسَم، َأْو َردهَّ َرَجاِت اْلُعَل َمْن َتَكههَّ وقاَل l: »َلْن َيِلَج الدهَّ
.)3(» ٌ َتَطريُّ

وهذه أدلٌة واضحٌة عىل حتريِم االستقساِم باألزالِم أو ما ُيامثُِل ذلَك.

معناه-؛  يف  بام  -أو  باألزالِم  َيستقِسُم  من  املسلِمَي  يف  زاَل  فام  هذا؛  ومَع   
وَنا بغرِي اسِمها! وِمن األمثلِة عىل ذلَك:  وُيَسمُّ

وا  بحِة، وُيسّمي هذا االستقساَم استخارًة، وذلَك بأن َيعدُّ 1- الذي َيستقِسُم بالسُّ
بحِة واحدًة واحدًة، وهم يقولوَن: افَعل، ال تفَعل، افَعل، ال تفَعل،  حّباِت السُّ

)1( صحيح: رواه البخاري )3906(.

)2( صحيح: رواه البخاري )3352(.
)3( حسن: رواه الطرباين يف »مسند الشاميي« )2104(، ]»صحيح اجلامع« )5226([.
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ِة األخريِة، فإن كاَنت آخُر  بحُة، فيكوَن احلكُم الَفصُل للَحبَّ حتى َتنتهَي السُّ
ٍة مَع قولِه: افَعل؛ َفَعَل، وإن كاَنت مع قولِه: ال تفَعل؛ مل َيفَعل)1(. حبَّ

2- ومنُهم من يأخُذ الفأَل من الُقرآِن الكريِم، وطريقُتهم يف ذلَك أن يأيَت أحُدهم 
بامُلصحِف مغلقًا، ثم َيقرُأ: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ( سبَع مّراٍت، ثم يقوَل 
همَّ أِرين يف كتابَِك  لُت، اللَّ همَّ بكتابَِك تفاَءلُت، وعليَك توكَّ ثالَث مّراٍت: اللَّ
َك املكنوِن يف َغيبَِك، ثم َيفتُح امُلصحَف ويتفاَءُل بالكلمِة  ما هو املكتوُم من رِسّ

فحِة)2(. يف أوِل الصَّ

يأخُذ  ومنُهم من  َيلعبوَن هبا،  التي  ّدِة«  »الشَّ َوَرِق  من  الفأَل  يأخُذ  من  3- ومنهم 
اولِة التي َيلَعبوَن هبا، وهذه أمثلة ملا َنى اهلُل عنه من أعامِل  الفأَل من َزهِر الطَّ

ِة، َيَفَعُلها اجلاهُل الذي ال َيعِرُف ديَنه. اجلاهليَّ

- ألموٍر خيفى  ُض -وال بدَّ نيا َيتعرَّ َة اإلسالِم! وملا كاَن اإلنساُن يف هذه الدُّ أمهَّ
واِب؛ كَزواِجه من امرأٍة ما، أو  ُد وال يتدي لوجِه الصَّ ُّ فيها، فَيرتدَّ عليه اخلرُي والشَّ
سَفِره إىل بلٍد ما، أو بناِء بيتِه يف مكاٍن ما.. إىل غرِي ذلك: فقد جاَء اإلسالُم فأرشَد 
ِع  ى يف الشَّ ؤاِل، وهذا ما ُيسمَّ عاِء والسُّ الِة والدُّ املسلَم إىل الَفراِر إىل اهللِ وحَده بالصَّ

ِك. باالستخارِة، وهي طلُب َتيسرِي خرِي األَمريِن من الِفعِل أو الرتَّ

ورَة  وكاَن النَّبيُّ l َيَتمُّ بتعليِم امُلسلِمَي االستخاَرة، كام َيَتمُّ بَتعليِمهُم السُّ
من القرآِن الكريِم.

ُمَنا االْستَِخاَرَة يِف اأُلُموِر َكاَم  يقوُل جابُر بَن عبِداهللِ m: َكاَن النبي l ُيَعلِّ
َكْع َرْكَعَتْيِ ِمْن َغرْيِ  وَرَة ِمَن اْلِقَراِن َيُقوُل َلَنا: »إَِذا َهمهَّ َأَحُدُكْم بِاأَلْمِر َفْلرَيْ ُمَنا السُّ ُيَعلِّ

)1( »خمتص تفسري املنار« )267-266/2(.
)2( تفسري »روح املعاين«لأللويس )59/6(.
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ُهمهَّ إيِنِّ َأْسَتِخرُيَك بِِعْلِمَك، َوَأْسَتْقِدُرَك بُِقْدَرتَِك، َوَأْسَأُلَك ِمْن  اْلَفِريَضِة، ُثمهَّ لَِيُقِل: اللهَّ
ُهمهَّ  ُم اْلُغُيوِب، اللهَّ َفْضِلَك اْلَعِظيِم، َفإِنهََّك َتْقِدُر َواَل َأْقِدُر، َوَتْعَلُم َواَل َأْعَلُم، َوَأْنَت َعالهَّ
إِْن ُكْنَت َتْعَلُم َأنهَّ َهَذا اأَلْمَر َخرْيٌ ِل يِف ِدينِي َوَمَعاِش َوَعاِقَبِة َأْمِري، -َأْو َقاَل: َعاِجِل 
ُه ِل، ُثمهَّ َباِرْك ِل ِفيِه، َوإِْن ُكْنَت َتْعَلُم َأنهَّ َهَذا اأَلْمَر،  ْ َأْمِري َوآِجِلِه -َفاْقُدْرُه ِل، َوَيسِّ
ْفُه َعنِّي  َشٌّ ِل يِف ِدينِي َوَمَعاِش َوَعاِقَبِة َأْمِري، -َأْو َقاَل: يِف َعاِجِل َأْمِري َوآِجِلِه َفاْصِ

رْيَ َحْيُث َكاَن ُثمهَّ َأْرِضنِي بِه«)1( -ويسمي حاجته-. ْفنِي َعْنُه، َواْقُدْر ِل اْلَ َواْصِ

 ويستفاد من هذا احلديث ما يلي: 
تِه اخلرَي، يظهُر ذلَك من قوِل جابٍر m: َكاَن  أواًل: ِحرُص النَّبيِّ l عىل تعليِم أمَّ

وَرَة ِمَن اْلِقَراِن. ُمَنا السُّ ُمَنا االْستَِخاَرَة يِف اأُلُموِر َكاَم ُيَعلِّ ُيَعلِّ

ھ  )ھ   : النَّبيِّ هذا  َوصِف  يف  قاَل  وجلَّ  عزَّ  واهلُل  ال؟!  كيَف 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ۆ ۆ ۈ( ]التوبة[.

وقاَل تعاىل: )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( ]األحزاب:6[.

ُق قلوَب العباِد باهللِ العليِم اخلبرِي،  ثانيًا: محايُة النَّبيِّ l جلناِب التَّوحيِد، فهو ُيعلِّ
عاِء:  وَء إال هو، وَيظَهُر ذلَك من الدُّ الذي ال يأيت باخلرِي إال هو، وال َيِصُف السُّ
َفْضِلَك  ِمْن  َوَأْسَأُلَك  بُِقْدَرتَِك،  َوَأْسَتْقِدُرَك  بِِعْلِمَك،  َأْسَتِخرُيَك  إيِنِّ  ُهمهَّ  »اللهَّ

ُم اْلُغُيوِب«. اْلَعِظيِم، َفإِنهََّك َتْقِدُر َواَل َأْقِدُر، َوَتْعَلُم َواَل َأْعَلُم، َوَأْنَت َعالهَّ

 ُّ والشَّ اخَلرُي  فيها  َيظَهُر  التي  املباحِة  نيا  الدُّ أموِر  يف  تكوُن  االستخارَة  أن  ثالثًا: 
فِر إىل بلٍد ما، أو لشاِء سّيارٍة، أو لغرِي ذلَك  واِج من امرأٍة ما، أو كالسَّ -كالزَّ

نيا-. من أمور الدُّ
)1( صحيح: رواه البخاري )1162(.
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ِة؛ فال جَيوُز فيها االستخارُة؛ ألن اخَلرَي معلوٌم  أما يف األموِر الواجبِة وامُلسَتَحبَّ
فيها، فال جَيوُز لإلنساِن أن َيستخرَي يف صالِة الَفريضة ُيصلِّ أم ال؟ وال جيوُز له أن 

يِل ُيصلِّ أم ال؟ َيستخرَي يف صالِة اللَّ
معلوٌم   َّ الشَّ مِة؛ ألن  امُلحرَّ األموِر  َيستخرَي يف  أن  لإلنساِن  وكذلَك ال جيوُز 
با  الرِّ فيها، وهي حراٌم، فال جَيوُز لإلنساِن أن َيستخرَي أيشُب اخلمَر أم ال؟ يأكُل 

أم ال؟
رابعًا: أنه جيوُز للُمسلِم أن يسأَل ربَّه ردَّ القضاِء، ويظَهُر ذلَك من قولِه l: »َوإِْن 
ْفُه َعنِّي  ُكْنَت َتْعَلُم َأنهَّ َهَذا اأَلْمَر، َشٌّ ِل يِف ِدينِي َوَمَعاِش َوَعاِقَبِة َأْمِري، َفاْصِ

ْفنِي َعْنُه«. َواْصِ
همَّ إين ال  عاِء غرِي املشوِع الذي يقولوَن فيه: »اللَّ ويف هذا ردٌّ عىل ذلَك الدُّ

طَف فيه«. أسأُلَك ردَّ الَقضاِء، ولكن أسأُلَك اللُّ
َعاُء«)1(.  والنبي l يقول: »اَل َيُردُّ اْلَقَضاَء إاِلهَّ الدُّ

خامسًا: أن صالَة االستخارِة ركعتاِن من غرِي الَفريضِة -أي: من النَّوافِل-، فإذا َهمَّ 
نيا املباحِة؛ فعليه أن ُيَصلِّ َركعَتِي نافلًة، ثم َيدعو  اإلنساُن بأمٍر من أموِر الدُّ

عاِء الَعظيِم. هبذا الدُّ
َكْع َرْكَعَتْيِ ِمْن َغرْيِ اْلَفِريَضِة،  ألنَّ النَّبيَّ l قاَل: »إَِذا َهمهَّ َأَحُدُكْم بِاأَلْمِر َفْلرَيْ

الِم. عاُء؛ فَدلَّ عىل أنه بعَد السَّ ُثمهَّ لَِيُقِل..« احلديَث، وجاَء الدُّ
إذا َعرفَت ذلَك -يا عبَد اهلَل!- فال جيوُز لإلنساِن إذا أراَد أن َيستخرَي أن يزيَد 
َكْع َرْكَعَتْيِ ِمْن َغرْيِ  عىل ركعَتِي؛ ألنَّ النَّبيَّ l قاَل: »إَِذا َهمهَّ َأَحُدُكْم بِاأَلْمِر َفْلرَيْ
اْلَفِريَضِة« فال جيوُز لك أن َتستخرَي بعَد ثالِث ركعاٍت أو أربٍع أو خٍس. ولكن بعَد 

.l ٍد ركعَتِي، كام جاَء يف احلديِث؛ ألن خرَي اهلدِي هدُي حممَّ

)1( حسن لغريه: رواه الرتمذي )2139(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1639([.
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.l ِّكذلَك ال جيوُز للمسلِم أن يزيَد يف دعاِء االستخارِة عاّم جاَء عن النَّبي

َ أو يقرَأ يف صالِة االستخارِة بُسَوٍر خمصوصٍة  وكذلَك ال جيوُز لإلنساِن أن ُيصلِّ
دائاًم؛ ألنه مل َيثبت عن النَّبيِّ l أنه قرَأ بسوٍر خَمصوصٍة، أو أمَر بُسورٍ خمصوصٍة 

بعينِها أن ُتقَرَأ يف صالِة االستخارِة، ولكن لو قرَأ بأيِّ يشٍء من القرآِن جاَز.

َتراُه يف  نتيجَة االستخارِة بام  َق  ُتَعلِّ أمٍر ما أن  إذا اسَتخرَت يف  وال جيوُز لَك 
النَّوِم؛ فإّنه ال عالقَة بَي االستخارِة وبَي ما تراُه يف النَّوِم أبدًا، وأظنُّ أن كثريًا من 
النَّاِس َيستخرُي ثم يناُم وهو ال يريُد أن يناَم؛ لَينُظَر يف مناِمه ماذا َيرى؟! وربَّام جاَءُه 

َره من األمِر الذي استخاَر عليه، وفيه خرٌي عظيٌم! يطاُن يف املناِم وحذَّ الشَّ

فإّياَك أن َتبنَي شيئًا عىل ما َترى يف املناِم. ولكن ُيسَتَحبُّ للَعبِد قبَل االستخارِة 
أن ُيشاِوَر أهَل الفضِل والعلِم.

َة رمحُه اهلل: )وَما َنِدَم َمْن اْسَتَخاَر اخَلالَِق، َوَشاَوَر  يقوُل شيُخ اإلسالِم ابُن تيميَّ
املَْخُلْوقَي امُلؤِمنَي، وَتَثبََّت يف أْمِرِه( )1(.

]آل   ) ڄ(  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڤ  سبحاَنه:  قاَل  وقد 
عمران:159[.

أرَشِد  إىل  ُهدوا  إال  اهلَل،  يبتغوَن وجَه  قوٌم  تشاوَر  )ما   : الَبصيُّ وقاَل احلسُن 
أمِرهم()2(.

ِت  َ َله وَتََّمه؛ فهذا هو اخلرُي؛ وإن َتعسَّ َ اهلُل أمَرك وسهَّ فبعَد االستخارِة: إن يسَّ
األموُر وحاَل اهلُل بيَنَك وبَي هذا األمِر؛ فهذا هو اخلرُي؛ ألنَك استخرَت اهلَل الذي 

َيعلُم وأنَت ال تعلُم، فارَض بام َقَسَم اهلُل تعاىل لَك.
)1( الكلم الطيب )115(..

)2( رواه ابن أيب شيبة )26275(.
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عيفِة يف االستخارِة ومنها:   وقد جاَءت بعُض األحاديِث الضهَّ

ُهمهَّ ِخْر ِل  أواًل: حديُث أيب بكٍر m: أن النَّبيَّ l كاَن إذا أراَد األمَر قاَل: »اللهَّ
َواْخَتْ ِل«)1(.

ْمَت بَأْمٍر فاْسَتِخْر  ثانيًا: حديُث أنٍس m قاَل: قاَل رسوُل اهللِ l: »َيا َأَنُس! إذا مَهَ
اٍت، ُثمَّ اْنُظْر إىل الَِّذي َيْسبُِق إىل َقْلبَِك فإِنَّ اخِلرَي ِفيِه«)2(.  َربََّك ِفيِه َسْبَع َمرَّ

اللهمَّ ردَّ املسلِمَي إىل دينَِك رّدًا مجياًل.

)1( ضعيف: رواه الرتمذي )3516(، ]»السلسلة الضعيفة« )1515([.
)2( ضعيف جدا: رواه ابن السني يف »عمل اليوم والليلة« )597(، ]»السلسلة الضعيفة« )6908([.
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ين دعاُء قضاِء الدَّ
معش السلمي! موِعُدنا يف هذه اخُلطبِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- مَع دعاٍء جديٍد، 

يِن. وهو دعاُء قضاِء الدَّ

يُن هو االستدانُة أو االقرتاُض من النَّاِس.  الدَّ

يُن هو أن َيقرِتَض اإلنساُن من غرِيه َقرضًا َحسنًا. الدَّ

ومع أنه جَيوُز رَشعًا إال أنه: 

أواًل: همٌّ بالليل، وذلٌّ بالنهار! يقوُل l: »اَل ُتِيُفوا َأْنُفَسُكْم َبْعَد َأْمنَِها« َقاُلوا: َوَما 
ْيُن«)1(. َذاَك َيا َرُسوَل اهللِ؟ َقاَل: »الدهَّ

أي: ال َتسَتدينوا فُتخيفوا أنفَسكم بالَعجِز عن األداِء، أو املَوِت قبَل القضاِء، 
ُضُكم للَحبِس والُعقوبِة. أو َسبِّ صاحِب املاِل وَشتِمه، أو ِشكاَيتِه التي ُتَعرِّ

ثانيًا: َسبٌب لعذاِب الَقرِب إذا مل ُيْقَض: يقول جابٌر: »مات رجٌل .. ثم آَذنَّا َرُسوَل اهللِ 
َدْيًنا؟«  َعَل َصاِحبُِكْم  »َلَعلهَّ  َقاَل:  ُثمَّ  َمَعَنا ُخًطى،  َفَجاَء  َعَلْيِه،  اَلِة  بِالصَّ  l
ا ُيَقاُل َلُه َأُبو َقَتاَدَة: َيا َرُسوَل  َف، َفَقاَل َلُه َرُجٌل ِمنَّ َقاُلوا: َنَعْم، ِديَناَراِن َفَتَخلَّ
َواْلَيُِّت  َمالَِك  َويِف  َعَلْيَك  ا  »ُهَ َيُقوُل:   l اهللِ  َرُسوُل  َفَجَعَل   ، َعَلَّ ا  مُهَ اهللِ! 
ِمْنُهَم َبِريٌء؟«، َفَقاَل: َنَعْم، َفَصىلَّ َعَلْيِه َفَجَعَل َرُسوُل اهللِ l إَِذا َلِقَي َأَبا َقَتاَدَة 
يَناَراِن؟ َحتَّى َكاَن آِخَر َذلَِك َقاَل: َقْد َقَضْيُتُهاَم َيا َرُسوَل  َيُقوُل: َما َصَنَعِت الدِّ

اهللِ، َقاَل: »اآلَن ِحَي َبَرَدْت َعَلْيِه ِجْلُدُه«)2(.

)1( رواه أمحد )146/4(، وأبو يعىل )1739(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1797([.
)2( حسن: رواه أمحد ) 330/3(، و احلاكم يف »املستدرك« )2346(، ]»أحكام اجلنائز« )16/1([.
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يُن، فام احلاُل  هذا قرٌض مباٌح، وهو سبٌب لعذاِب القرِب حتى ُيقىض عنه الدَّ
يَق ألهِله؟ ُف اهلمَّ والضِّ با ويموُت، وخيلِّ بالذي َيقرِتُض من بنوِك الرِّ

ه-:  نوِب وتكفرِي اخلطايا -إذا مل يؤدِّ ثالثًا: َيمنُع صاحَبه من َمغفرِة الذُّ

ْيَن«)1(. ِهيِد ُكلُّ َذْنٍب إاِلهَّ الدهَّ يقول l: »ُيْغَفُر لِلشهَّ

ِ! َأَرَأْيَت إِْن ُقتِْلُت ىِف َسبِيِل  وجاَء رجٌل إىل رسوِل اهللِ l، فقال: َيا َرُسوَل اهللَّ
ِ َوَأْنَت  ِ l: »َنَعْم، إِْن ُقتِْلَت ِف َسبِيِل اللهَّ ُر َعنِّي َخَطاَياَي؟ َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهللَّ ِ ُتَكفَّ اهللَّ
ِ l: »َكْيَف ُقْلَت؟« َقاَل: َأَرَأْيَت  َتِسٌب ُمْقبٌِل َغرْيُ ُمْدبٍِر«، ُثمَّ َقاَل َرُسوُل اهللَّ َصابٌِر ُمْ
ِ l: »َنَعْم، َوَأْنَت َصابٌِر  ُر َعنِّى َخَطاَياي؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ ِ َأُتَكفَّ إِْن ُقتِْلُت ىِف َسبِيِل اهللَّ

ْيَن، َفإِنهَّ ِجْبِيَل عليه السالم َقاَل ِل َذلَِك«)2(. َتِسٌب، ُمْقبٌِل َغرْيُ ُمْدبٍِر، إاِلهَّ الدهَّ ُمْ

ِة حتى ُيقىض عنه. رابعًا: َيبُِس صاحَبه عن دخوِل اجلنَّ

وَترَك  مئِة درهمٍ،  ثالَث  وترَك  ماَت  أخاُه  أن  m؛  األطوِل  بِن  عن سعِد 
ُبوٌس  ِعيااًل، قال: فأردُت أن أُنِفَقها عىل عيالِه، قاَل: فقاَل ل النَّبيُّ l: »إِنهَّ َأَخاَك َمْ

ِ! َقْد َقَضْيُت َعْنُه..)3(. بَِدْينِِه َفاْقِض َعْنُه«، ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللَّ

ِ l َفَقاَل: »َها ُهَنا َأَحٌد  وعن َسُمَرة بِن ُجنَدٍب m قاَل: َخَطَبَنا َرُسوُل اهللَّ
ِمْن َبنِى ُفاَلٍن؟« َفَلْم جُيِْبُه َأَحٌد، ُثمَّ َقاَل: »َها ُهَنا َأَحٌد ِمْن َبنِى ُفاَلٍن؟« َفَلْم جُيِْبُه َأَحٌد، 
 :l َفَقاَل ،ِ ُثمَّ َقاَل: »َها ُهَنا َأَحٌد ِمْن َبنِى ُفاَلٍن؟« َفَقاَم َرُجٌل َفَقاَل: َأَنا َيا َرُسوَل اهللَّ
ا، إِنهَّ َصاِحَبُكْم  ْه بُِكْم إاِلهَّ َخرْيً َتْيِ اأُلوَلَيْيِ؟! َأَما إِنِّى َلْ ُأَنوِّ »َما َمَنَعَك َأْن ُتِيَبنِى ِف اْلَرهَّ

َمْأُسوٌر بَِدْينِِه« )4(.

)1( صحيح: رواه مسلم )1886(.

)2( صحيح: رواه مسلم )1885(.
)3( صحي�ح: رواه اب�ن ماج�ه )2433(، و أمح�د يف »مس�نده« ) 136/4(، وأبو يع�ىل )1510(، ]»صحيح 

اجلامع« )1550([.
)4( صحيح: رواه أبو داود )3341(، وأمحد )13/5(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1810([.
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ويف روايٍة: »إن صاحبكم ُحبس عل باب اجلنة بدين كان عليه«.
ْيِن  ِة، ِمْن َأْجِل الدهَّ نهَّ َ ِمْنُكْم َقِد اْحَتَبَس َعِن اجْلَ ويف روايٍة: »إِنهَّ ُفالًنا الهَِّذي ُتُويفِّ
ِ«. فقال رجٌل: علَّ  الهَِّذي َعَلْيِه، َفإِْن ِشْئُتْم َفاْفُدوُه، َوإِْن ِشْئُتْم َفَأْسِلُموُه إَِل َعَذاِب اللهَّ

َدْيُنه، فقضاه.
امِء، ثم طأطَأ  السَّ َفرَفَع بَصه إىل  بِفناِء املسجِد،  l جالسًا ذاَت يوٍم  وكاَن 
ِ، ُثمهَّ ُأْحيَِي، ُثمهَّ  بَصه، وَوَضَع يَده عىل َجبَهتِه، وقاَل: »َلْو َأنهَّ َرُجال ُقتَِل يِف َسبِيِل اللهَّ

َة َحتهَّى ُيْقَض َعْنُه َدْيُنُه«)1(. نهَّ ِ، ُثمهَّ ُأْحيَِي، َلْ َيْدُخِل اجْلَ ُقتَِل يِف َسبِيِل اللهَّ
ْيِن َدَخَل  وقاَل l: »َمْن َماَت َوُهَو َبِرىٌء ِمْن َثاَلٍث ِمَن اْلِكْبِ َواْلُغُلوِل َوالدهَّ

نهََّة«)2(. اجْلَ
يُن من حسناتِه وهو أحوُج ما يكوُن إليها يوَم القيامِة، فإن  خامسًا: ُيقىض الدَّ

مل َتِف حسناُته بَدينِه ِزيَدت سيِّئاُته بام َبِقَي منه.
يُكن لَك حسناٌت؛  القيامِة، فإن مل  يوَم  يأخُذ من حسناتَِك  يِن  الدَّ فصاحُب 

ُطِرَح عليَك من سيِّئاتِه.
َسَناُت  َها اْلَ يقوُل l: »َمْن َماَت َوَعَلْيِه َدْيٌن َفَلْيَس َثمهَّ ِديَناٌر َواَل ِدْرَهٌم، َوَلِكنهَّ

َئاُت«)3(. يِّ َوالسهَّ
ُه، َوَمْن ماَت  يُن َدْيناِن؛ َفَمْن ماَت وُهَو َيْنِوي َقضاَءُه فَأنا َولِيُّ وقاَل l: »الدهَّ

وال َيْنِوي َقضاَءُه َفَذاَك الهَِّذي ُيؤَخُذ ِمْن َحَسناتِِه، َلْيَس َيْوَمئٍِذ ِديناٌر وال ِدْرَهٌم«)4(.
)1( حسن: رواه النسائي )4684(، وأمحد )5/ 289(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب « )1804([.

)2( صحي�ح: رواه الرتم�ذي )1572(، واب�ن ماج�ه )2412( وأحم��د )276/5 (، ]»صحي�ح الرتغي�ب 
والرتهيب« )2892([.

)3( صحي�ح: رواه أمح�د )70/2(، واحلاك�م يف»املس�تدرك« )2222(، ]»صحي�ح الرتغي�ب والرتهي�ب« 
.])1809(

)4( حس�ن صحي�ح: رواه الط�رباين ك�ام يف جمم�ع الزوائ�د )132/4(، ]»صحي�ح الرتغي�ب والرتهي�ب« 
.])1803(
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ِة حتى ُيقىض  يِل، وذلٌّ بالنَّهاِر، َيبُِس صاِحَبه عن دخوِل اجلنَّ يُن همٌّ باللَّ الدَّ
الَقرِب؛ ولذلَك،  نوِب واخَلطايا، وسبٌب لعذاِب  الذُّ عنه، وَيمنُع صاِحَبه من َمغفرِة 

يِن. كاَن l َيستعيُذ باهللِ يف صالتِه من الدَّ

ُهمَّ إيِنِّ َأُعوُذ  تقوُل عائشُة p أنَّ رسوَل اهلل l كان يدعو يف الصالة: »اللَّ
اِل، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن ِفْتَنِة امْلَْحَيا  جَّ بَِك ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن ِفْتَنِة امْلَِسيِح الدَّ
ين-، َفَقاَل َلُه َقائٌِل: َما َأْكَثَر  ُهمَّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن امْلَْأَثِم َوامْلَْغَرِم -أي الدَّ َوِفْتَنِة امْلاََمِت، اللَّ

َث َفَكَذَب، َوَوَعَد َفَأْخَلَف«)1(. ُجَل إَِذا َغِرَم؛ َحدَّ َما َتْسَتِعيُذ ِمَن امْلَْغَرِم! َفَقاَل: إِنَّ الرَّ

 l يِن! وقد كاَن َض للكَذِب، وأخَلَف املَوِعَد بسبِب الدَّ َكم من إنساٍن َتعرَّ
ُهمهَّ اْسُتْ َعْوَرِت، َوآِمْن َرْوَعتِي، َواْقِض َعنِّي َدْينِي«)2(. يقوُل يف دعائِه: »اللهَّ

يِن احلالِل امُلباِح حرصًا عىل حفِظ احُلقوِق. • هذا الوعيُد يف شأِن الدَّ

نيا قد َتعِرُض له حاجٌة؛ فقد َيقرِتُض من إخوانِه، ومن   ولكن كلٌّ مّنا يف هذه الدُّ
جريانِه، ومن أصدقائِه وزمالئِه. فال بأَس -واحلالُة هذه- يف ذلَك، ولكن بُشوٍط: 

1- أن َيقرَتَِض بَقدِر احلاجِة فقط.

داِد والَوفاِء؛ لُيعيَنه اهلُل عىل الَقضاِء. أما الذيَن  2- أن َيعِزَم عزمًا أكيدًا عىل السَّ
وا فذلَك رسقٌة واحتياٌل. َيقرِتضوَن وهم َينووَن أال َيُسدُّ

.)3(»ُ ائِِن َحتهَّى َيْقِضَ َدْيَنُه، َما َلْ َيُكْن ِفيَم َيْكَرُهُه اللهَّ قاَل l: »إِنهَّ الَل َمَع الدهَّ

ِ َعْوٌن، َفَأَنا  ٌة ِف َأَداِء َدْينِِه إاِلهَّ َكاَن َلُه ِمَن اللهَّ وقاَل l: »َما ِمْن َعْبٍد َكاَنْت َلُه نِيهَّ
َأْلَتِمُس َذلَِك اْلَعْوَن«)4(. 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )832(، ومسلم )589(.
)2( حسن: رواه الطرباين يف »املعجم الكبري« )3710(، ]»صحيح اجلامع« )1262([.

)3( صحيح لغريه: رواه ابن ماجه )2409(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1808([.
)4( صحيح لغريه: رواه أمحد يف »مسنده« )72/6، 99 (، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1801([.
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اُه الُل َعْنُه  ُه ُيِريُد َقَضاَءُه إاِلهَّ َأدهَّ اُن َدْيًنا يعلُم الُل منه َأنهَّ وقاَل l: »َما ِمْن َأَحٍد َيدهَّ
يف الدنيا«)1(.

اُه الل َعْنُه َيْوَم اْلِقَياَمِة«)2(. اَن َدْينًا َيْنِوي َقَضاَءُه َأدهَّ وقاَل l: »َمِن ادهَّ

وباملثاِل يتَِّضُح املقاُل: 
ُيْسِلَفُه  َأْن  ائِيَل  إرِْسَ َبنِي  َبْعَض  َسَأَل  ائِيَل،  إرِْسَ َبنِي  ِمْن  َرُجاًل   l النَّبيُّ  ذكَر 
َفْأتِنِي  َقاَل:  َشِهيًدا،   ِ بِاهللَّ َكَفى  َفَقاَل:  ُأْشِهُدُهْم؟  َهَداِء  بِالشُّ اْئتِنِي  َفَقاَل:  ِديَناٍر،  َأْلَف 
ى، َفَخَرَج  ِ َكِفياًل، َقاَل: َصَدْقَت، َفَدَفَعَها إَِلْيِه إىَِل َأَجٍل ُمَسمًّ بِاْلَكِفيِل؟ َقاَل: َكَفى بِاهللَّ
َلُه، َفَلْم  يِف اْلَبْحِر َفَقىَض َحاَجَتُه، ُثمَّ اْلَتَمَس َمْرَكًبا َيْرَكُبَها َيْقَدُم َعَلْيِه لأَِلَجِل الَِّذي َأجَّ
َفَنَقَرَها، َفَأْدَخَل ِفيَها َأْلَف ِديَناٍر َوَصِحيَفًة ِمْنُه إىَِل َصاِحبِِه،  جَيِْد َمْرَكًبا، َفَأَخَذ َخَشَبًة 
ْفُت  َتَسلَّ ُكْنُت  َأينِّ  َتْعَلُم  إِنََّك  ُهمَّ  اللَّ َفَقاَل:  اْلَبْحِر،  إىَِل  ا  هِبَ َأَتى  ُثمَّ  َمْوِضَعَها  َج  ُثمَّ َزجَّ
ِ َكِفياًل، َفَرِضَ بَِك، َوَسَأَلنِي َشِهيًدا  ُفاَلًنا َأْلَف ِديَناٍر، َفَسَأَلنِي َكِفياًل َفُقْلُت: َكَفى بِاهللَّ
ِ َشِهيًدا، َفَرِضَ بِذلَك، َوَأينِّ َجَهْدُت َأْن َأِجَد َمْرَكًبا َأْبَعُث إَِلْيِه الَِّذي  َفُقْلُت: َكَفى بِاهللَّ
َف َوْهَو  ْت ِفيِه ُثمَّ اْنَصَ ا يِف اْلَبْحِر، َحتَّى َوجَلَ َلُه َفَلْم َأْقِدْر، َوإيِنِّ َأْسَتْوِدُعَكَها، َفَرَمى هِبَ
ُجُل الَِّذي َكاَن َأْسَلَفَه َيْنُظُر َلَعلَّ َمْرَكًبا  ُرُج إىَِل َبَلِدِه، َفَخَرَج الرَّ يِف َذلَِك َيْلَتِمُس َمْرَكًبا خَيْ
َها َوَجَد امْلَاَل  تِي ِفيَها امْلَاُل َفَأَخَذَها أَلْهِلِه َحَطًبا، َفَلامَّ َنَشَ َشَبِة الَّ َقْد َجاَء باَِملِِه، َفإَِذا بِاخْلَ
ِ َما ِزْلُت َجاِهًدا  ِحيَفَة، ُثمَّ َقِدَم الَِّذي َكاَن َأْسَلَفُه َفَأَتى بِاأَلْلِف ِديَناٍر َفَقاَل: َواهللَّ َوالصَّ
يِف َطَلِب َمْرَكٍب آلتَِيَك باَِملَِك َفاَم َوَجْدُت َمْرَكًبا َقْبَل الَِّذي َأَتْيُت ِفيِه، َقاَل: َهْل ُكْنَت 
َك َأينِّ مَلْ َأِجْد َمْرَكًبا َقْبَل الَِّذي ِجْئُت ِفيِه، َقاَل: َفإِنَّ اهلَل َقْد  ٍء؟ َقاَل: ُأْخرِبُ َبَعْثَت إَِلَّ بَِشْ

يَناِر َراِشًدا«)3(.  ْف بِاأَلْلِف الدِّ َشَبِة، َفاْنَصِ ى َعْنَك الَِّذي َبَعْثَت يِف اخْلَ َأدَّ

)1( صحيح: رواه النسائي )6486(، وابن ماجه )2408(، ]»صحيح اجلامع« )5677([.
)2( صحي�ح دون قول�ه )ي�وم القيام�ة(: رواه الط�رباين يف »املعج�م الكب�ري« )1049(، ]»صحي�ح اجلام�ع« 

.])5986(
)3( صحيح: رواه البخاري )2291(.
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فَيِجُب عىل اإلنساِن  يَن.  الدَّ ى عنه  اهلُل وأدَّ ِة، فأعاَنه  يَّ النِّ اهلُل أكرب! َصَدَق يف 
يَن، فإن اهلل سُيعيُنه عىل ذلَك. الذي َيقرِتُض َقرضًا َحسنًا أن َينوَي َردَّ هذا الدَّ

عاُء َينفُع مما َنَزَل ومما مل َينِزل. عاِء، فالدُّ 3- أن َيستعَي عىل ذلَك بالدُّ

ُمَك َكِلاَمٍت  َجاَء َرُجٌل إىَِل َعِلٍّ m َفَقاَل: َأِعنِّي يِف ُمَكاَتَبتِي، َفَقاَل: َأاَل ُأَعلِّ
اُه اهلُل َعْنَك؟ »ُقِل:  َمنِيِهنَّ َرُسوُل اهللِ l َلْو َكاَن َعَلْيَك ِمْثُل َجَبِل ِصبرٍي َدْيًنا أَلدَّ َعلَّ

ُهمهَّ اْكِفنِي بَِحاَللَِك َعْن َحَراِمَك، َوَأْغنِنِي بَِفْضِلَك َعْن َمْن ِسَواَك«)1(. اللهَّ

ُمَك ُدَعاًء  وعن أنِس بِن مالٍك m قاَل: قاَل رسوُل اهللِ l ملعاٍذ: »َأال ُأَعلِّ
ُهمهَّ َمالَِك  اُه الُل َعْنَك؟ ُقْل َيا ُمَعاُذ: اللهَّ َتْدُعو بِِه َلْو َكاَن َعَلْيَك ِمْثُل جبِل ُأُحٍد َدْيًنا أَلدهَّ
اْلُْلِك، ُتْؤِت اْلُْلَك َمْن َتَشاُء، َوَتْنِزُع اْلُْلَك ِمهَّْن َتَشاُء، َوُتِعزُّ َمْن َتَشاُء، َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء، 
َمْن  ُتْعِطيهَم  ْنَيا َواآلِخَرَة ورحيَمهم  اَن الدُّ َقِديٌر، َرْحَ ٍء  إِنهََّك َعَل ُكلِّ َشْ رْيُ  اْلَ بَِيِدَك 

ِة َمْن ِسَواَك«)2(. ا َعْن َرْحَ ًة ُتْغنِينِي ِبَ نِي َرْحَ َتَشاُء، َوَتَْنُع ِمْنُهَم َمْن َتَشاُء، اْرَحْ

وهذا دعاٌء عظيٌم، من َدعاه وعليه مثُل اجلباِل دينًا؛ أّداُه اهلُل عنه.

عيُّ باالعتداِل يف النَّفقِة، والنَّهِي عن اإلرساِف؛ حتى ال  وقد جاَء األمُر الشَّ
يِن، فقاَل تعاىل: )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  َط اإلنساُن يف الدَّ َيتورَّ

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( ]اإلرساء[.
محن: )ېئ  وَمَدَح اهلُل امُلقتِصديَن يف النَّفقِة، فقاَل تعاىل يف وصِف عباِد الرَّ

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ( ]الفرقان[.
وكذا أمَر بالعمِل وَنى عن الكسِل، حتى ال ُتَدَّ األيدي إىل النَّاِس باالقرتاِض؛ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  سبحاَنه)ٿ  فقاَل 
)1( حسن: رواه الرتمذي )3563(، وأمحد ) 153/1(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1820([.

)2( حسن: رواه الطرباين يف »املعجم الكبري« )155/20(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1821([.
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ڄ ڄ( ]امللك[.
ا ِمْن َأْن َيْأُكَل ِمْن َعَمِل َيِدِه، َوإِنهَّ َنبِيهَّ  وقاَل l: »َما َأَكَل َأَحٌد َطَعاًما َقطُّ َخرْيً

اللِ َداُوَد عليه السالم َكاَن َيْأُكُل ِمْن َعَمِل َيِدِه«)1(.

ذيَن َيقرتضوَن من غرِيهم َقرضًا َحسنًا. وكلُّ هذا للَّ

ث عن ُمصيبِة هؤالِء  با فَحدِّ طوا يف االقرتاِض من البنوِك وبالرِّ أما الذيَن َتورَّ
ضوا أنفَسهم:  وَخيبتِهم وال َحَرَج؛ فقد عرَّ

َبا، َوُموِكَلُه، َوَكاتَِبُه،  ِ l آِكَل الرِّ 1- للَعنِة اهللِ. يقوُل جابٌر m: »َلَعَن َرُسوُل اهللَّ
َوَشاِهَدْيِه، َوَقاَل: ُهْم َسَواٌء«)2(.

)ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  2- حَلرِب اهللِ. قاَل تعاىل: 
ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( ]البقرة:279-278[.

ڎ(  ڌ  )ڌ   : وجلَّ عزَّ  اهلُل  يقوُل  األم��واِل.  من  مَعهم  ما  لِ�َمْحِق   -3
]البقرة:276[.

.)3(» با َوإِْن َكُثَر َفإِنهَّ َعاِقَبَتُه َتِصرُي إَِل ِقلٍّ وقاَل النَّبيُّ l: »إِنهَّ الرِّ

با! ماِر يا آِكَل الرِّ فأبِش بالَفقِر والدَّ

هم فاشَهد. غُت اللَّ اللهمَّ قد بلَّ

ن سواَك. اللهمَّ اكِفنا بحاللَِك عن حراِمَك وأغنِنا بَفضِلَك عمَّ

)1( صحيح: رواه البخاري )2072(.
)2( صحيح: رواه مسلم )1598(.

)3( صحيح: رواه أمحد )395/1(، وأبو يعىل )5042(، واحلاكم )2262(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« 
.])1863(
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دعاُء املظلوِم على الظامل
عباَد اللِ! موعُدنا يف هذه اخُلطبِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- مَع دعاٍء جديٍد، وهو 

دعاُء املَظلوِم عىل الّظاملِ.

عىل  َدعا  إذا  ُدعاَءه  َيستجيَب  أن  املظلوم  َوَعَد  وتعاىل  تبارَك  اهلَل  أن  اعَلموا 
امِل، وأن َينَصه ولو بعَد حٍي. الظَّ

َوَدْعَوُة  اْلَوالِِد،  َدْعَوُة  ؛  ِفيِهنهَّ َشكهَّ  اَل  ُمْسَتَجاَباٌت  َدَعَواٍت  »َثاَلُث   :l قاَل 
اْلَُساِفِر، َوَدْعَوُة اْلَْظُلوِم«)1(.

ْم: اْلَوالُِد، َواْلَُساِفُر، َواْلَْظُلوُم«)2(. وقاَل l: »َثالٌث ُيْسَتَجاُب َدْعَوُتُ

ِق َدْعَوَة اْلَْظُلوِم،  ويقوُل l ملعاِذ بِن جبٍل m عنَدما أرسَله إىل اليمِن: »َواتهَّ
.)3(» ِ ِحَجاٌبََََ ُه َلْيَس َبْيَنها َوَبْيَ اللهَّ َفإِنهَّ

ويقوُل l: »َدْعَوُة اْلَْظُلوِم ُمْسَتَجاَبٌة َوإِْن َكاَن َفاِجًرا َفُفُجوُرُه َعَل َنْفِسِه«)4(.

ا ِحَجاٌب«)5(. ُه َلْيَس ُدوَنَ ُقوا َدْعَوَة اْلَْظُلوِم -َوإِْن َكاَن َكاِفًرا-؛ َفإِنهَّ وقاَل l: »اتهَّ

اَر«)6(. ا َشَ َمِء كأنهَّ ا َتْصَعُد إل السهَّ وقاَل l: »اتهَّقوا َدْعَوَة الَْظُلوِم فإنهَّ
)1( حسن: رواه أبو داود )1536(، والرتمذي )1905(، وابن ماجه )3862(، وأمحد )478/2(، ]»السلسلة 

الصحيحة« )596([.
)2( حسن لغريه: رواه الطرباين يف الكبري )341/17(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2227([. 

)3( متفق عليه: رواه البخاري )1496(، ومسلم )19(.
)4( حسن لغريه: رواه أمحد )367/2(، والطيالس )2330(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2229([.

)5( حس�ن لغ�ريه: رواه أمح�د )2231(والضي�اء يف »املخت�ارة« )2748(، ]»صحي�ح الرتغي�ب والرتهيب« 
.])2231(

)6( صحيح: رواه احلاكم )81(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2228([.
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َمُل َعَل اْلَغَمِم، َيُقوُل الُل َجلهَّ َجالُلُه:  ا ُتْ َ ُقوا َدْعَوَة اْلَْظُلوِم َفإِنهَّ وقاَل l: »اتهَّ
نهَِّك َوَلْو َبْعَد ِحٍي «)1(. ِت َوَجالِل أَلْنُصَ َوِعزهَّ

اُل! ا الظهَّ أهيُّ
مقتدرًا كنَت  ما  إذا  َتْظِلَمنَّ  ال 

 

ُمْنَتبٌِه واملظلوُم  عيناك  تناُم 

 

ال��نَّ��َدِم إىل  عقباُه  ت��رِج��ُع  فالظلُم 

 

َت��َن��ِم مل  اهلل  وع���ُي  عليك  ي��دع��و 

 

َويف الوقِت الذي َوَعَد اهلُل تبارَك وتعاىل فيه أن َيستجيَب للَمظلوِم؛ أمَر عباَده 
بالُوقوِف مَع املظلوِم يف وجِه الّظاملِ.

ُه  يقوُل l: »اْنُصْ َأَخاَك َظاِلًا َأْو َمْظُلوًما، َفَقاَل َرُجٌل: َيا َرُسوَل اللِ! َأْنُصُ
ْلِم  ُجُزُه َأْو َتَْنُعُه ِمَن الظُّ ُه؟ َقاَل: َتْ إَِذا َكاَن َمْظُلوًما، َأَفَرَأْيَت إَِذا َكاَن َظاِلًا َكْيَف َأْنُصُ

ُه«)2(. َفإِنهَّ َذلَِك َنْصُ
املِ. فاهلُل عزَّ وجلَّ َيستجيُب للَمظلوِم، وَينتِقُم من الظَّ

منُهم سبعَي،  فَقتلوا  َلمة،  الظَّ رقاِب  املسلِمَي من  اهلُل  َن  مكَّ بدٍر  ففي غزوِة 
وا سبعَي. وأرَسُ

هم  َرهم وردَّ َلمِة ريًا وُجنودًا من عنِده فَدمَّ ويوَم األحزاِب أرسَل اهلُل عىل الظَّ
خائبَِي خارِسيَن، وكفى اهلُل املؤمنَي القتاَل.

َ لنا كيَف ينتقُم اهلل مَن الّظامل، وَيستجيُب دعاَء املظلوِم. وقد ينتقُم اهلل  لقد تبيَّ
من الّظاملِ -ولو بعَد حٍي!- قاَل تعاىل: )ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ 
ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئ 

جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت( ]حممد[.
)1( حسن لغريه: رواه الطرباين )3718( صحيح الرتغيب والرتهيب« )2230(.

)2( صحيح: رواه البخاري )6952(.
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وقاَل تعاىل يف موضٍع آخَر: )ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ( ]العنكبوت[.
ڦ ڄ  ڤ ڦڦ ڦ  ٹ ڤڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ  ٿ  )ٿ  تعاىل:  وقاَل 
ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ 
ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک 
َلمِة متى شاَء، ويف أيِّ وقٍت شاَء، ويف أيِّ مكاٍن شاَء، وبأيِّ  گ( ]الفجر[. أي للظَّ

أسلوٍب شاَء: )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ( ( ]املدثر:31[.

َ لنا أن اهلَل َيستجيَب للَمظلوِم دعاَءه، وَينتقُم من الّظاملِ. لقد تبيَّ

َيرتبَّصوَن  وهم  القلوِب-  وَمرىض  والَيهوِد  والكّفاِر  للمنافِقَي  فنقوُل 
واملسلِمَي. اإلسالِم  إىل  لُيسيئوا  األحداَث؛  وَن  َيستِغلُّ وائَر  الدَّ بامُلسلِمَي 

اعَلموا يا أعداَء اإلسالم! 

اإلسالَم  َيِملوَن  الذيَن  ويفُظ  ديَنه،  يفُظ  واهلُل  اهللِ،  ديُن  هو  اإلسالَم  أن  أواًل: 
خُمِلصَي يف ذلَك: )ی ی ی جئ حئ مئ( ]احلج:38[.

الِم، وديُن األمِن واألماِن. ثانيًا: أن اإلسالَم هو ديُن السَّ

والنِّساِء،  األطفاِل،  قتِل  عن  وَينهى  واخليانِة،  الَغدِر  عن  ينهى  اإلسالَم  أن  ثالثًا: 
، والَعجائِز، واملَرىض -وهو ما ُيَسّمى بلغة الَعِص )باملَدنيِّي(-؛  نِّ وكباِر السِّ
بل وَينهى عن قتِل من قاَل: )ال إلَه إال اهلُل( من املشكَي يف أرِض املعركِة ولو 

قاهَلا حتَت سيِف املسلِم.

واألدلُة عىل ذلَك كثريٌة؛ منها: 

1- قتَل أسامُة بُن زيٍد n يف أرِض املعركِة َرجاًل من امُلِشكَي أوَجَع بامُلسلِمَي 
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»َأَقَتْلَتُه؟ َقاَل:  l قاَل:  بعَد أن قاَل: )ال إلَه إال اهلُل(. فلام بلَغ ذلَك النَّبيَّ 
َنَعْم، َقاَل: َفَكْيَف َتْصَنُع باَِل إَِلَه إاِلهَّ الُل إَِذا َجاَءْت َيْوَم اْلِقَياَمِة؟ َقاَل: َيا َرُسوَل 
اْلِقَياَمِة؟  َيْوَم  إَِذا َجاَءْت  الُل  إاِلهَّ  إَِلَه  باَِل  َتْصَنُع  َوَكْيَف  َقاَل:  اْسَتْغِفْر ِل،   !ِ اللهَّ
َقاَل: َفَجَعَل اَل َيِزيُد َعَل َأْن َيُقوَل: َكْيَف َتْصَنُع باَِل إَِلَه إاِلهَّ الُل إَِذا َجاَءْت َيْوَم 

اْلِقَياَمِة«)1(.

ر أن يقتَل املسلُم الكافَر إذا َنَطَق  يا أعداَء اإلسالِم! هذا هو ديُننا، َينهى وُيذِّ
ب  )ال إلَه إال اهلُل(.

َر أمريًا عىل جيش أو رسّية أوصاه يف خاصته بتقوى  2- كان رسوُل اهلل l إذا أمَّ
ِ َقاتُِلوا  ِ ِف َسبِيِل اللهَّ اهلل ومن معه من املسلمي خريًا؟ ثم قال: »اْغُزوا بِاْسِم اللهَّ
َوإَِذا  َولِيًدا  َتْقُتُلوا  َواَل  َتُْثُلوا  َواَل  َتْغِدُروا  َواَل  وا  َتُغلُّ اَل  َو  اْغُزوا  بِاللِ  َكَفَر  َمْن 
ُتُهنهَّ َما  ِكَي َفاْدُعُهْم إَِل َثاَلِث ِخَصاٍل -َأْو ِخاَلٍل- َفَأيهَّ َك ِمَن اْلُْشِ َلِقيَت َعُدوهَّ

َأَجاُبوَك َفاْقَبْل ِمْنُهْم َوُكفهَّ َعْنُهْم.. الديث«)2(.

3- اإلسالُم َينهى عن قتِل الذيَن ال َيشرِتكوَن يف َحرِب امُلسلِمَي.

 ،l ُِوِجَدِت اْمَرَأٌة َمْقُتوَلًة يِف َبْعِض َمَغاِزي َرُسوِل اهلل :m يقوُل ابُن عمَر
ْبَياِن )3(. َفَنَهى َرُسوُل اهللِ l َعْن َقْتِل النَِّساِء َوالصِّ

اِر. 4- اإلسالُم َينهى عِن التَّحريِق بالنَّ

يقوُل أبو هريرَة m: بعَثنا رسوُل اهللِ l يف َبعٍث، فقاَل: »إِْن َلِقيُتْم ُفاَلًنا 
ِحَي  ُعُه  ُنَودِّ َأَتْيَناُه  ثمهَّ  َقاَل:  اِر،  بِالنهَّ ا  ُقوُهَ َفَحرِّ ا-  ُهَ َسمهَّ ُقَرْيٍش  ِمْن  َوُفاَلًنا -لَِرُجَلْيِ 
اَل  اَر  النهَّ َوإِنهَّ  اِر،  بِالنهَّ َوُفاَلًنا  ُفاَلًنا  ُقوا  رِّ ُتَ َأْن  َأَمْرُتُكْم  ُكْنُت  إيِنِّ  َفَقاَل:  ُروَج  اْلُ َأَرْدَنا 

)1( صحيح: رواه مسلم )97(.
)2( صحيح: رواه مسلم )1731(.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )3015(، ومسلم )1744(.
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ا«)1(. ا َفاْقُتُلوُهَ ا إاِلهَّ الُل، َفإِْن َأَخْذُتُوُهَ ُب ِبَ ُيَعذِّ

5- اإلسالُم َينهى عن امُلْثلِة بَقتىل امُلِشكَي؛ لقولِه l: »َواَل َتُْثُلوا«.

6- اإلسالُم يأمُر باإلحساِن إىل األرسى من امُلِشكَي.

يف غزوِة بدٍر َقَتَل املسلموَن سبعَي من امُلشِكَي، وأرَسوا منُهم سبعَي، فلام 
َق األرسى بَي أصحابِه، وَوّصاُهم هبِم َخريًا، فكانوا  َرَجَع النبَّيُّ l إىل املدينِة؛ َفرَّ

ُيطِعموَنم، وَيسقوَنم، وَيكسوَنم.

بوا بذلَك املثَل األعظَم يف ُحسِن ُمعاملِة اأَلرسى، حتى َمَدَحهُم اهلُل يف  فَضَ
كتابِه، فقاَل تعاىل: )ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ( ]اإلنسان[.

7- اإلسالُم َينهى عن الَغدِر. قاَل l: »َواَل َتْغِدُروا«.

 هذا هو ديُننا، يأمُر باإلحساِن لألرسى، وَينهى عن قتِل املَدنيَِّي، وإن كاَن قد 
َأمَرنا بقتِل الُكّفاِر إذا قاَتلونا.

ًة يقوُم هبا بعُض الّناِس  ولكن ال ُبدَّ أن َيفهَم اجلميُع أن هناَك خُمالفاٍت رَشعيَّ
موَن أهواءهم فيعرضون أنفسهم لَِسَخط الناس  كِّ موَن اإلسالَم، إنام ُيَ وهم ال ُيكِّ

يف الدنيا، ولعذاب اهلل يوَم القيامة.

همَّ فاشَهد. همَّ قد َبلغُت، اللَّ اللَّ

همَّ احَفظ بالَد املسلِمَي من كيِد الكائِديَن. اللَّ

)1( صحيح: رواه البخاري )2954(.
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الدعاُء عند اخلوِف من العدو
أهيا األخوة عباَد الل! موعدنا يف هذه اخلطبة -إن شاء اهلل تعاىل- مع دعاء 

جديد، وهو الدعاء عند اخلوف من العدو.

 الذي َيعيُش مَع األحداِث اجلاريِة عىل الّساحِة يف هذه األّياِم جَيُِد أن أعداَء 
هوَن  اإلسالِم ُياِولوَن استغالَل هذه األحداِث ضدَّ اإلسالِم وامُلسلِمَي، فتارًة ُيَشوِّ
فوَن امُلسلِمَي يف كلِّ مكاٍن، فدفاعًا عن  وِّ دوَن وخُيَ دِّ صورَة اإلسالِم، وتارًة ُأخرى ُيَ
، وُنصحًا للُمسلِمَي يف كلِّ مكاٍن-؛ فسيكوُن حديُثنا  اإلسالِم -ألنه هو ديُننا احلقُّ

عاِء حوَل العنارِص الّتاليِة:  يف هذه اخُلطبِة يف هذا الدُّ

العنص األول: مهاًل يا أعداَء اإلسالِم! هذا هو ديُننا.

العنص الثاين: قد َبَدِت الَبغضاءُ من أفواِههم وما خُتفي صدوُرهم أكرُب.

ُف. وِّ ُد وخُيَ دِّ عاُء عنَد اخلوِف من الَعدوِّ الظاملِ الذي ُيَ العنص الثالث: الدُّ

َة إال باهللِ-. ِت املوازيُن -وال حوَل وال قوَّ العنص الرابع: اختلَّ

العنصر األول -مهاًل يا أعداء اإلسالم! هذا هو ديننا-: 
ِة إىل أن  اهلُل دينًا للَبشيَّ يُن احلقُّ الذي ارَتضاُه  الدِّ ديُننا هو اإلسالُم، وهو 
چ(  چ  چ  ڃ  )ڃ  تعاىل:  قاَل  كام  عليها،  ومن  األرَض  اهلُل  َيِرَث 
يُن الذي ال َيقبُل اهلُل تعاىل دينًا سواُه يوَم القيامِة، كام قال  ]آل عمران:19[، وهو الدِّ

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  )ڦ  تعاىل: 
چ( ]آل عمران[.
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  قاَل  كام  واألماِن،  األمِن  ديُن  وهو 
ڦ  ڤ  )ڤ  تعاىل:  وقاَل  ]األنعام[،  ڀ(  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
الِم، قاَل  لِم والسَّ ڈ ژ ژ( ]النور:55[، يا أعداَء اإلسالِم! ديُننا هو ديُن السِّ

)ۆ  تعاىل:  وقاَل  ]األنفال:61[،  ىئ(  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  )ی  تعاىل: 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې( ]النساء[.

َة  نهَّ اجْلَ َتْدُخُلوَن  »اَل   :l الِم؛ فيقوُل  l جاَء يدعو إىل إفشاِء السَّ ورسوُلنا 
اَبْبُتْم َأْفُشوا  ٍء إَِذا َفَعْلُتُموُه َتَ ُكْم َعَل َشْ وا َأَواَل َأُدلُّ ابُّ َحتهَّى ُتْؤِمُنوا َواَل ُتْؤِمُنوا َحتهَّى َتَ

اَلَم َبْيَنُكْم«)1(. السهَّ
الِم،  الَم عىل من َعَرَف ومن مل َيعِرف؛ ألن ديَننا يأمُر بالسَّ فاملسلُم ُيفش السَّ
ِة  ُره أعداُء اإلسالِم يف وسائِل اإلعالِم بُحجَّ وال يدعو إىل الَقتِل واإلرهاِب، كام ُيصوِّ
أوَل  كاَن  املدينِة؛  إىل   l النَّبيُّ  َوَصَل  ما  أوَل  بل  امُلسلِمَي،  َجهلِة  بعُض  َفَعَله  ما 
اَلَم،  ا النهَّاُس! َأْفُشوا السهَّ َ الِم، فقاَل l: »َيا َأهيُّ يشٍء َصدَع به هو األمُر بإفشاِء السَّ

َة بَِساَلٍم«)2(. نهَّ ْيِل َوالنهَّاُس نَِياٌم، َتْدُخُلوا اجْلَ وا بِاللهَّ َعاَم، َوَصلُّ َوَأْطِعُموا الطهَّ
َم عليِهم  َم عليهم، وإذا َخَرَج من بيتِه سلَّ فإذا َدَخَل امُلسلَم عىل أهِلِه يف بيتِه سلَّ

َم. َم، وإذا َدَخَل املسجَد سلَّ وإذا التقى أخاُه امُلسلَم سلَّ
يا أعداَء اإلسالِم ويا جهلَة السلِمَي َمهاًل! هذا هو ديُننا؛ َيدعو إىل اإلحساِن 

ے  ے  ھ  ھ  ھ  )ھ   : وجلَّ عزَّ  اهلُل  يقوُل  يشٍء،  كلِّ  وإىل  يشٍء،  كلِّ  يف 
ۓ( ]البقرة[.

)1( صحيح: رواه مسلم )54(.
)2( صحي�ح: رواه الرتم�ذي ) 2485 (، اب�ن ماج�ه )1334(، وأمح�د )451/5(، ]»صحي�ح الرتغي�ب 

والرتهيب« )616([.
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)ڳ  تعاىل:  قاَل  كافرًا؛  كاَن  ولو  اجلاِر  إىل  باإلحساِن  يأمُر  فاإلسالُم 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ( ]النساء[.
)اجلاُر ذي القريب(: هو اجلاُر املسلم. )واجلاُر اجلُنب(: هو اجلاُر اليهوديُّ أو 

. النَّصاينُّ

وقد رّبى رسوُلنا l أصحاَبه عىل اإلحساِن إىل اجلاِر: 

؟ قالوا: ال،  فهذا صحايبٌّ جليٌل َذَبَح شاًة، فقاَل ألهلِه: أهَديُتم جلاِرنا اليهوديِّ
قاَل: ابَعثوا إليه منها، فإينِّ َسِمعُت رسوَل اهللِ l يقوُل: »َما َزاَل ُيوِصينِي ِجْبِيُل 

ُثه«)1(. ُه َسُيَورِّ اِر َحتهَّى َظَنْنُت َأنهَّ بِاجْلَ

ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َفْلُيْحِسْن إَِل َجاِرِه«)2(. وقاَل l: »َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاللهَّ

 ِ تِه؛ يقوُل l: »َواللهَّ وكام أمَر اإلسالُم باإلحساِن إىل اجلاِر؛ فقد َنى عن أذيَّ
ِ اَل ُيْؤِمُن، ِقيَل: َوَمْن َيا َرُسوَل اللِ؟ َقاَل: الهَِّذي اَل َيْأَمُن  ِ اَل ُيْؤِمُن، َواللهَّ اَل ُيْؤِمُن، َواللهَّ

َجاُرُه َبَوائَقُه«)3(.

وقاَل رجٌل: يا رسوَل اهلل! إن فالَنة ُيذَكُر من كثرِة صالِتا وصدقتِها وصياِمها؛ 
َهاَر، َوَتُقوُم  ِ: اْمَرَأٌة َتُصوُم النهَّ غرَي أنا ُتؤذي جرياَنا بلساِنا؟ قاَل l: »ِقيَل لَِرُسوِل اللهَّ
اِر، َوِقيَل: َفاْمَرَأٌة ُتَصلِّ  ا، َقاَل: ال َخرْيَ ِفيَها، ِهَي يِف النهَّ ا بِِلَساِنَ ْيَل، َوُتْؤِذي ِجرَياَنَ اللهَّ

نهَِّة«)4(. ا، َقاَل: ِهَي يِف اجْلَ ُق ِمْن َأْثَواِر اأَلِقِط، َوال ُتْؤِذي َأَحًدا بِِلَساِنَ دهَّ اْلَْكُتوَبَة، َوَتصهَّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )6014(، ومسلم )2625(.
)2( صحيح: رواه مسلم )48(.

)3( صحيح: رواه البخاري )6016(. 
)4( صحي�ح: رواه أمح�د )440/2(، والبخاري يف »األدب املف�رد« )119(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« 

.])2560(
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َكَتَب  الَل  »إِنهَّ   :l يقوُل  احليواِن؛  إىل  حتى  باإلحساِن  يأمُر  ديَننا  إن  بل 
ْبَح،  الذهَّ َفَأْحِسُنوا  َذَبْحُتْم  َوإَِذا  اْلِقْتَلَة،  َفَأْحِسُنوا  َقَتْلُتْم  َفإَِذا  ٍء،  ُكلِّ َشْ َعَل  اإِلْحَساَن 

َوْلُيِحدهَّ َأَحُدُكْم َشْفَرَتُه، َفْلرُيِْح َذبِيَحَتُه«)1(.

l حائِطًا -أي: ُبستانًا- لرجٍل من األنصاِر؛ فإذا مَجٌل، فلام  النَّبيُّ  وَدَخَل 
l، فَمَسَح عليه، فَسَكَن، فقاَل  النَّبيُّ  l؛ حّن وَذرَفت عيناُه، فأتاُه  النبيَّ  رأى 
َمُل؟«. فجاَءه فتًى من األنصاِر، فقاَل:  َمِل، ِلَْن َهَذا اجْلَ النَّبيُّ l: »َمْن َربُّ َهَذا اجْلَ
ُه  اَها، َفإِنهَّ َكَك الُل إِيهَّ تِى َملهَّ ل يا رسوَل اهللِ! فقاَل l: »َأَفاَل َتتهَِّقى الَل ِف َهِذِه اْلَبِهيَمِة الهَّ

َشَكى إَِلهَّ َأنهََّك ُتِيُعُه َوُتْدئُِبُه« -أي ُتتِعُبه-)2(.

يُن الذي ال جُييُز  محُة. هذا الدِّ يُن العظيُم، وهذه هي الرَّ هذا هو اإلسالُم ! الدِّ
قتاَل أحٍد إال َمن قاتَله، وال االعتداَء إال عىل من اعتدى عليه؛ قاَل تعاىل: )وئ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ( ]البقرة:190[.
ٍة،  ِهرهَّ يِف  اَر  النهَّ اْمَرَأٌة  »َدَخَلِت   :l يقوُل  احليواِن،  إىل  باإلحساِن  يأمُر  ديٌن 

َرَبَطْتَها َفَلْم ُتْطِعْمَها، َوَلْ َتَدْعَها َتْأُكُل ِمْن ِخَشاِش اأَلْرِض«)3(.

ديُننا يأمُر بالَعدِل وأداِء األمانِة، وَينهى عن الَغدِر واخليانِة، قاَل تعاىل: )ۆ 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ( ]النساء:58[.

ْن َمْن َخاَنَك«)4(. ويقوُل l: »َأدِّ اأَلَماَنَة إَِل َمِن اْئَتَمَنَك َواَل َتُ

َيْغِدُر  َهْل  َسَأْلُتَك  له:  فقاَل   ،l اهللِ  أبا سفياَن عن رسوِل  وملا سأَل هرقُل 
ُسُل اَل َتْغِدُر )5(. ُه اَل َيْغِدُر، َوَكَذلَِك الرُّ َفَزَعْمَت َأنَّ

)1( صحيح: رواه مسلم )1955(.
)2( صحيح: رواه أبو داود )2549(، وأمحد )205/1(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2269([.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )3318(، ومسلم )2242(.
)4( صحيح: رواه أبو داود )3535(، و الرتمذي )1264(، ]»السلسلة الصحيحة« )4230([.

)5( متفق عليه: رواه البخاري ) 7( و مسلم )1773(.
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وملا أرَسَل النَّبيُّ l اجليَش للَغزِو يف سبيِل اهللِ قاَل هلم: »اَل َتْغِدُروا«)1(.

ُب املجاهُد املسلُم، فال َيقُتُل َصغريًا، وال  - يتأدَّ هكذا -حّتى يف أرِض الَعُدوِّ
، وال امرأًة. نِّ كبريًا يف السِّ

ورِة؟! ُر أعداُء اإلسالِم، اإلسالَم هبذه الصُّ فِلَم يصوِّ

ولكنَّ الَغّداريَن هم الذيَن َغَدروا يوَم أراُدوا إلقاَء احَلَجِر من فوِق البيِت عىل 
رسوِل اهللِ l، وهم اليهود.

من  املسلمَي  بوا  وَضَ واملواثيَق،  الُعهوَد  َنَقضوا  عنَدما  األحزاِب،  ويوَم 
اخَللِف.

.l ِاِة لرسوِل اهلل مَّ يف الشَّ ويوَم َوَضعوا السُّ

ِشَيِم أعداِء اإلسالِم  إنام هي من  املؤمنَِي،  ِشَيِم  فالَغدُر واخليانُة ليَست من 
اليهوِد.

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  )ڑ  الثاين:  العنص  وأما 
گ( ]آل عمران[: 

هوا  فإن أعداَء اإلسالِم -عن طريِق وسائِل اإلعالِم وغرِيها- ُياولوَن أن ُيَشوِّ
وا النَّاَس عن سبيِل اهللِ:  صورَة اإلسالِم يف العامِل لَيُصدُّ

ِة والِغلظِة. دَّ ِف والشِّ فتارًة َيتَِّهموَن اإلسالَم باإلرهاِب والتَّطرُّ

ِة املرأِة. ِة واالعتداِء عىل حريَّ جعيَّ ِف والرَّ وتارًة يتَّهموَن احلجاَب بالتَّخلُّ

لِم. وتارًة يتَِّهموَن إقامَة احلدوِد عىل الّسارِق والّزاين والقاتِل بالَوحشيَّة والظُّ

لِم واجَلوِر وعدِم الَعدِل! وتارًة يتَِّهموَن توزيَع املرياِث يف اإلسالِم بالظُّ

)1( صحيح: رواه مسلم )1731(.
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]الكهف:5[،  ٿ(  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  )پ 

)ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ( ]آل عمرن:118[.

أتدروَن ماذا ُيريدوَن؟! )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( ]التوبة[.

ک  )ک  تعاىل:  قاَل  هؤالِء؛  ُيريُد  عام  كتابِه  يف  أخرَبنا  وجلَّ  عزَّ  واهلُل 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ڱ( ]البقرة:109[، وقاَل تعاىل: )ک ک ک ک گ گ گ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  وقاَل  ]البقرة:217[،  ڳ(  گ 

ڌ(  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  )ڇ  تعاىل:  وقاَل  ]البقرة:120[،  پ(  پ 
]النساء:89[.

ُد وُيوُِّف-:  عاُء عنَد اخلوِف من العدوِّ الظامِل الذي ُيهدِّ وأما العنصُر الثالُث -الدُّ
التَّهديِد  لغَة  إال  َيعِرُف  وال  َيمِلُك  ال  -دائاًم-  والعدوَّ  والّظامَل  الكافَر  فإن 

والتَّخويِف؛ فأقوُل عىل سبيِل املثاِل: 

ِة والربهاِن؛ جلأ إىل التهديد فقال: ڱ  هذا فرعوُن، عنَدما أفَحَمُه موسى باحُلجَّ
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ( ]الشعراء[.

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  )ڻ  آخ��َر:  موضٍع  يف  وق��اَل 
ہ ہ( ]األعراف[.

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڤ  فقالوا:   ،q نوحًا  دوا  هدَّ نوٍح  قوُم  وكذا 
ڄ ڄ( ]الشعراء[، ومثاهُلم قوُم لوٍط ملا قالوا: )ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک( ]الشعراء[.
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عيِف واملَهزوِم. فلغُة التَّهديِد لغُة الضَّ

َف؛ فامذا َنفعُل يا عباَد اهللِ؟! َد الَعدوُّ وَخوَّ ولكن إذا هدَّ

جَيُِب عىل املسلِمَي أن َيلتِجئوا إىل اهللِ بَتصحيِح اعتقاِدهم وَتصحيِح أعامهِلم 
َنِص  أسباِب  أعظِم  من  وهو  َينِزل،  مل  ومما  َنَزَل  مما  َينفُع  عاَء  الدُّ فإنَّ  عاِء؛  بالدُّ ثمَّ 

ڳ  گ  گ  گ  )گ  تعاىل:  قاَل  الكافِريَن؛  وهزيمِة  املؤمنَِي 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ( ]البقرة[.
عاِء. - َيلتجُئ إىل اهللِ بالدُّ ولذلَك كاَن النَّبيُّ l -عنَد ُمالقاِة الَعدوِّ

ا َنْجَعُلَك  ُهمهَّ إِنهَّ يقوُل أبو موسى m: كاَن النَّبيُّ l إذا خاَف قومًا قال: »اللهَّ
وِرِهْم«)1(. يِف ُنُحوِرِهْم، َوَنُعوُذ بَِك ِمْن ُشُ

ْوا لَِقاَء اْلَعُدوِّ َوَسُلوا الَل اْلَعاِفَيَة َفإَِذا َلِقيُتُموُهْم  وكاَن النَّبيُّ l يقوُل: »اَل َتَتَمنهَّ
اْلِكَتاِب  ُمْنِزَل  ُهمهَّ  »اللهَّ َقاَل:  ُثمَّ  ُيوِف«،  السُّ ِظاَلِل  َت  َتْ َة  نهَّ اجْلَ َأنهَّ  َواْعَلُموا  وا،  َفاْصِبُ

َنا َعَلْيِهْم«)2(. ْحَزاِب اْهِزْمُهْم َواْنُصْ َحاِب َوَهاِزَم اأْلَ ِرَي السهَّ َوُمْ

إِْبَراِهيُم  َقاهَلَا  خب(  حب  جب  يئ  )ىئ  َعبَّاٍس:  اْبِن  َعْن  ويقوُل 
ی  ی  ی  ىئ  )ىئ  َقاُلوا  ِحَي   l ٌد  مَّ حُمَ َوَقاهَلَا  اِر،  النَّ يِف  ُأْلِقَي  ِحَي   q

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب( ]آل عمران[)3(.
اجلام�ع«  ]»صحي�ح   ،)524  ( والطيال�س   ،)414/4( وأمح�د   ،)1537( داود  أب�و  رواه  صحي�ح:   )1(

.])4706(
)2( متفق عليه: رواه البخاري )2965(، ومسلم )1742(.

)3( صحيح: رواه البخاري )4563(.
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أتدروَن مِلَ يا عباَد اهللِ؟! ألن النََّص من عنِد اهللِ وحَده، كام قاَل تعاىل: )گ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ( ]آل عمران[، وقاَل تعاىل: )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

)گ  تعاىل:  وقاَل  عمران:160[،  ]آل   ) ژ(  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
گ گ ڳ ڳ( ]آل عمران:13[.

ٍة خاَنت صاحَبها، وَكم من كثرٍة مل ُتغِن عن أهِلها شيئًا. فَكم من ُقوَّ

تعاىل:  وقاَل  عمران:123[،  ]آل  ٿ(  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ  تعاىل:  قاَل 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  )ں 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۇ ۇ( ]التوبة[، وقاَل تعاىل: )ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  )ى  تعاىل:  وقاَل  ]البقرة:249[،  ڑ(  ژ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ( ]األنفال[.
العنصر الرابع: اختلَِّت املوازيُن؛ وال حوَل وال قوََّة إال باهلِل: 

ِت املوازيُن فاعَلم أنه قد َأِزَفِت اآلزفُة؛ يقوُل l: »َسَيْأِت َعَل النهَّاِس  إذا اختلَّ
ائُِن،  اِدُق، َوُيْؤَتَُن ِفيَها اْلَ ُب ِفيَها الصهَّ ُق ِفيَها اْلَكاِذُب، َوُيَكذهَّ اَعاُت؛ ُيَصدهَّ َسَنَواٌت َخدهَّ
اِفُه   ُجُل التهَّ َوْيبَِضُة؟ َقاَل: الرهَّ َوْيبَِضُة، ِقيَل: َوَما الرُّ ِمُي، َوَيْنِطُق ِفيَها الرُّ ُن ِفيَها اأْلَ وهَّ َوُيَ

ِة«)1(. ُم يِف َأْمِر اْلَعامهَّ يتكلهَّ

جُل الّتافُه الذي  ويبضُة؛ وهو الرَّ َمِت الرُّ وهذا ما َيُصُل يف أّياِمنا؛ إذ قد تكلَّ
؛ وهم أعداُء اإلسالِم! َنَعم؛ هم  ُم يف األموِر العاّمِة، والذي َيدّعي أنه عىل احَلقِّ َيتكلَّ

َم. موَن؛ وال َيسَمحوَن ألحٍد أن يتكلَّ الذيَن َيتكلَّ

اإلسالَم  ُيظهِروَن  قلوهِبم؛  يف  ليَس  ما  بأفواِههم  َيقولوَن  الذين  فامُلنافقوَن 
)1( صحيح: رواه ابن ماجه )4042(، و أمحد )291/2(، ]»صحيح اجلامع« )3650([.
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وُيبِطنوَن الكفَر، واهلُل عزَّ وجلَّ قاَل يف كتابِه: )ڱ ں ں ڻ ڻ 
الِح  الصَّ أهُل  أنم  َيزعموَن  ذلَك  قد مألوا األرَض فسادًا، ومَع  ]املنافقون[؛  ڻ( 

واإلصالِح! قاَل تعاىل: )ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ( ]البقرة[.
وهذا فرعوُن الذي مأَل األرَض َفسادًا وُظلاًم، قاَل تعاىل: )ک ک ک 
ڇڇ  ڇ  چ  )چ  تعاىل:  وقاَل  ]يونس[،  ڳ(  گ  گ  گ  گ  ک 
ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
نا جلَّ وعال أن فرعوَن من امُلفسِديَن، ولكنه  ک گ( ]الفجر[، وقد أخرَبَ ربُّ

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  عنه:  نا  ربُّ حكى  كام  يقوُل 
گ  گ  )ک  ]غافر[.  ٿ(  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ( ]األعراف[.

فزَعَم فرعوُن أنه خاَف أن ُيفِسَد موسى يف األرِض! فهذا هو اختالُل املوازيِن: 
ر ماَله للَقتِل وللَهدِم- يّدعي أنه امُلصلُح، وإنا  امُلفِسُد اإلرهايبُّ املجرُم -الذي ُيسخِّ

هللِ وإنا إليه راجعوَن!

اإلرهاِب  ديُن  هو  نظِرهم  يف  أصبَح  الِم-  والسَّ محِة  الرَّ -ديُن  واإلسالُم 
ِة أصبَح يف نظِر الناِس هو  والتَّدمرِي، وامُلسلُم الذي َيدعو النَّاَس إىل رضا اهللِ واجلنَّ

. امُلجرُم اإلرهايبُّ

الذي  من  املسلِمَي؟  بيوَت  َيِدُم  الذي  من  املسلِمَي؟  أبناَء  َيقتُل  الذي  َمن 
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ساِت امُلسلِمَي؟ َيَتلُّ بالَد املسلِمَي؟ من الذي َينتِهُك ُمقدَّ

إنم أعداُء اهللِ.

فام َعلينا إال أن نقوَل: )حسُبنا اهلُل ونِعَم الوكيُل(.

ِة َنبيِّنا، حسُبنا اهلُل ونِعَم الوكيُل. حسُبنا اهلُل لِدينِنا، حسُبنا اهلُل لُسنَّ

همَّ إنا َنجعُلَك يف ُنحوِرهم ونعوُذ بَك من رشوِرهم. نقوُل: اللَّ
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الدعاُء للميت
أهيا السلمون! موعُدنا يف هذه اخُلطبِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- مَع دعاٍء جديٍد، 

عاُء للَميِِّت. وهو الدُّ

أن يموَت وبعَد موتِه حقوٌق عىل األحياِء؛ ومن هذه احلقوِق:  قبَل  للَميِِّت 
الِة عليه، وبعَد وضِعه  وِح، ويف الصَّ عاُء له وهو يف فراِش املوِت، وبعَد قبِض الرُّ الدُّ

يف القرِب، وبعَد ذلَك بَظهِر الغيِب، وعنَد زيارِة الُقبوِر.

 وحديُثنا يف هذا املوضوِع سيكوُن حوَل العنارِص الّتاليِة: 

. العنص األول: املوُت قادٌم يا ابَن آدَم! فاسَتِعدَّ

العنص الثاين: ما جَيُِب عىل املريِض وهو يف األنفاِس األخريِة من ُعمِره.

العنص الثالث: ما عىل احلاِضيَن عنَد امليِِّت بعَد وفاتِه.

عاُء للَميِِّت. العنص الرابع: الدُّ

ُة التي َيَقُع فيها كثرٌي من الّناِس إذا َنَزَلت  عيَّ العنص الامس: امُلخالفاُت الشَّ
هبم مصيبُة املَوِت.

 : العنصر األول: املوُت قادٌم يا ابَن آدَم! فاسَتِعدَّ
ابَن آدم! أنَت اليوَم ُتصلِّ عىل اجِلنازِة وغدًا، ُيصىلَّ عليَك.

إىل  األعناِق  عىل  حُتَمُل  وغدًا  املقابِر،  إىل  اجِلنازَة  حَتِمُل  اليوم  أنَت  آدم!  ابَن 
املقابِر.

املقابِر  َتذَهُب إىل  املقابِر وَتعوُد، وغدًا  اجِلنازَة إىل  ُتشيُِّع  اليوَم  أنَت  ابَن آدم! 
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وال َتعوُد.

)چ  َينتِظُر أجَله؛ قاَل تعاىل:  ألن اهلَل تعاىل كتَب املوَت عىل اجلميِع، وكلٌّ 
ڇ ڇ ڇ( ]العنكبوت:57[، وقاَل تعاىل: )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ 
)ۉ ۉ ې ې ې ې ى  تعاىل:  ]الرمحن[، وقاَل  ڈ ڈ ژ( 

ى( ]اجلمعة:8[، وقاَل تعاىل: )حئ مئ ىئ يئ جب( ]الزمر[.

ُد، ِعْش َما ِشْئَت َفإِنََّك َميٌِّت«)1(. مَّ ويقوُل جربيُل q لَرسولِنا l: »َيا حُمَ

وكاَن الفاروُق عمُر َيتمثَُّل هبذه األبياِت: )2(

بشاشُتُه تبقى  ترى  مما  يشَء  ال 

 

خزائُنُه يومًا  ُهْرُمٍز  عن  ُتْغِن  مل 

 

لُه الرياُح  جتري  إذ  سَليامَن  وال 

 

تا لِعزَّ كانْت  التي  امللوُك  أي��َن 

 

كذٍب بال  موروٌد  هنالك  َحْوٌض 

 

والولُد امل��اُل  ويفنى  اإلل��ُه  يبقى 

 

َخَلُدوا فام  عاٌد  حاوَلْت  قد  واخُلْلَد 

 

َت��ِرُد بينها  فيام  واجل���نُّ  واإلن���ُس 

 

َيِفُد واف���ٌد  إليها  أوٍب  ك��لِّ  ِم��ْن 

 

َوَرُدوا)2( كام  يومًا  ِوْرده  ِمْن  بدَّ  ال 

 

ز قبَل أن تندَم:  ابَن آدم! املوُت قادٌم؛ فاسَتِعدَّ وجَتهَّ

للمعاِد معاِشك  م��ن  ْد  َت����َزوَّ

 

كثريًا ال��دن��ي��ا  م��َن  جت��م��ْع  وال 

 

ق��وٍم َرف��ي��َق  ت��ك��وَن  أن  أت��رىض 

 

زاِد خ���رَي  وامج�����ْع  هللِ  وُق�����ْم 

 

���َم���ُع ل��ل��نَّ��َف��اِد ف����إنَّ امل����اَل جُيْ

 

زاِد ب��غ��ري  وأن�����ت  زاٌد  هل���م 

 

)1( حس�ن لغريه: رواه الطرباين يف »األوس�ط« )4278(، واحلاكم )7921(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« 
.])627(

)2( رواه ابن سعد يف »الطبقات« )266/3(، وابن شبه يف »تاريخ املدينة« )221/2( وأصل الشعر لورقة بن 
نوفل كام نسبته بعض املصادر.
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ابَن آدم!

َتدري ال  فإنََّك  التَّقوى  من  ْد  تزوَّ

 

ٍة فكم من صحيٍح ماَت من غري علَّ

 

وَكم من صغاٍر ُيرجَتى طوُل ُعْمرهم

 

وَكم من فتًى ُيمس وُيصبُِح ضاحكًا

 

لَزوِجها زيَّنوها  عروٍس  ِمْن  وَكم 

 

الفجِر إىل  تعيُش  هل  ليٌل  جنَّ  إذا 

 

الدهِر من  حينًا  عاش  عليل  من  وكم 

 

القرِب ظلمَة  أجساُدهم  ُأدِخَلت  وقد 

 

َيدري ال  وهو  أكفاُنه  ُنِسَجت  وقد 

 

الَقْدِر ليلَة  أرواُحهم  ُقبَِضت  وقد 

 

ابَن آدم! املوُت قادٌم؛ فإنه حقٌّ ال ريَب فيه؛ قاَل تعاىل: )ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ( ]ق[.

ہ  )ہ  فيهم:  تعاىل  قاَل  الذيَن  تكوَن من هؤالِء  أن  آدم!  ابَن  يا  واحَذر 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

]املؤمنون[. ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې( 
نا قد أيَقَن باملوِت، ولكْن من الذي اسَتَعدَّ له؟  كلُّ

نا سُيحمُل عىل األعناِق إىل املقابِر؛ ولكْن حاُلنا  نا يف غفلٍة عن املوِت، وكلُّ كلُّ
-واهللِ- كام قاَل القائُل: 

األن���اُم َع��ِل��َم  ل��و  واهللِ  أم���ا 

 

رأْت���ُه ل��و  ألم��ر  ُخ��ِل��ق��وا  لقد 

 

مَم�����اٌت ث���م َق����رٌب ث���م َح���ٌش

 

رجاٌل َعِمَلْت  قد  احل��ِش  ليوِم 

 

ُنِينا أو  ُأِم��رن��ا  إذا  وَن��ح��ُن 

 

مِلَ���ا ُخ��ِل��ق��وا مل��ا َه��َج��ع��وا ون��ام��وا

 

ع��ي��وُن ق��ل��وهِب��م ت��اه��وا وه��ام��وا

 

وت���وب���ي���ٌخ وأه�������واٌل ع��ظ��اُم

 

��وا م��ن خم��اف��تِ��ه وص��ام��وا ف��ص��لَّ

 

ك��أه��ِل ال��َك��ه��ِف أي��ق��اٌظ ن��ي��اُم
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ُب على املريِض وهو يف األنفاِس األخريِة من ُعمِره.   العنصُر الثاني: ما َيِ
ا اإلنساُن! أنََّك عىل فراِش املَوِت يف أنفاِسَك األخريِة؛ فامذا  فَتخيَّل نفَسَك أيُّ

جَيُِب عليَك يا عبَد اهللِ؟!

نَّ  أواًل: جَيُِب عليَك أن َترىض بقضاِء اهللِ، وأن َتصرِبَ عىل قدِر اهللِ، وأن حُتِسَن الظَّ
ُه َخرْيٌ َوَلْيَس َذاَك أَلَحٍد إاِلهَّ  َأْمَرُه ُكلهَّ اْلُْؤِمِن إِنهَّ  باهللِ؛ يقوُل l: »َعَجًبا أَلْمِر 
اُء َصَبَ َفَكاَن  ا َلُه، َوإِْن َأَصاَبْتُه َضهَّ اُء َشَكَر َفَكاَن َخرْيً لِْلُمْؤِمِن، إِْن َأَصاَبْتُه َسهَّ

ا َلُه«)1(. َخرْيً

.)2(» نهَّ ِ الظهَّ ِسُن بِاللهَّ ويقوُل l: »اَل َيُموَتنهَّ َأَحُدُكْم إاِلهَّ َوُهَو ُيْ

خَتاُف  جاِء،  والرَّ اخلوِف  بَي  تكوَن  أن  اللَّحظِة  هذِه  يف  اإلنسان!  ا  أيُّ عليَك  ثانيًا: 
 l بِيَّ  النَّ َأنَّ   :m أنٍس  حلديِث  رمحَته؛  وَترجو  ُذنوبَِك،  عىل  اهللِ  عقاَب 
َدَخَل َعىَل َشابٍّ َوُهَو يِف امْلَْوِت، َفَقاَل: »َكْيَف َتُِدَك؟«. َقاَل: َواهللِ َيا َرُسْوَل 
َتِمَعاِن يِف  l: »ال َيْ اهللِ! إيِنِّ َأْرُجو اهلل َوإيِنِّ َأَخاُف ُذُنويِب، َفَقاَل َرُسْوُل اهللِ 

اف«)3(. َنُه ِمهَّا َيَ َقْلِب َعبٍد يِف ِمْثِل َهَذا اْلَْوِطِن، إاِلهَّ َأْعَطاُه الُل َما َيْرُجو َوَأمهَّ

ثالثًا: إذا كاَن اإلنساُن يف فراِش املَوِت -َمهام اشتدَّ به املَرُض- فال جَيوُز له أن َيتمّنى 
l َدَخَل عليِهم، وعّباٌس  p: أن رسوَل اهللِ  املوَت؛ حلديِث أمِّ الَفضِل 
 :l l يشتكي، فَتمّنى عباٌس املوَت، فقاَل له رسوُل اهللِ  عمُّ رسوِل اهللِ 
ِسًنا َتْزَداُد إِْحَساًنا إَِل إِْحَسانَِك َخرْيٌ َلَك،  ! اَل َتَتَمنهَّ اْلَْوَت! إِْن ُكْنَت ُمْ »َيا َعمِّ

ْر َتْسَتْعتِْب َخرْيٌ َلَك ، َفاَل َتَتَمنهَّ اْلَْوَت«)4(. َوإِْن ُكْنَت ُمِسيًئا َفإِْن ُتَؤخهَّ
)1( صحيح: رواه مسلم )2999(.
)2( صحيح: رواه مسلم )2877(.

)3( حسن صحيح: رواه الرتمذي )983(، وابن ماجه )4261(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )3383([.
)4( صحي�ح: رواه أمح�د )339/6(، والط�رباين يف ) )الكبري(( )28/25(، ]»صحي�ح الرتغيب والرتهيب« 

 .])3368(
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َكاَن  َفإِْن  َأَصاَبُه،  ِمْن ُضٍّ  اْلَْوَت  َأَحُدُكُم  َيهَّ  َيَتَمنهَّ »اَل  ويف روايٍة أخرى قاَل: 
نِي إَِذا َكاَنْت اْلَوَفاُة  ا ِل، َوَتَوفهَّ َياُة َخرْيً ُهمهَّ َأْحيِنِي َما َكاَنْت اْلَ اَل ُبدهَّ َفاِعاًل َفْلَيُقْل: اللهَّ

ا ِل«)1(. َخرْيً

رابعًا: عىل اإلنساِن املؤمِن -وهو يف َسَكراِت املَوِت- أن َيُردَّ احُلقوَق إىل أصحاهِبا 
َ له ذلَك، وإال أوىص َمن ِعنَده بذلَك؛ لقولِه l: »َمْن َكاَنْت ِعْنَدُه  إن َتيسَّ
َواَل  ِديَناٌر  َثمهَّ  َلْيَس  ُه  َفإِنهَّ ِمْنَها،  ْلُه  َفْلَيَتَحلهَّ ِخيِه  أِلَ َمالِِه-  َأْو  ِعْرِضِه  َمْظَلَمٌة -ِمْن 
ِخيِه ِمْن َحَسَناتِِه، َفإِْن َلْ َيُكْن َلُه َحَسَناٌت ُأِخَذ ِمْن  ِدْرَهٌم ِمْن َقْبِل َأْن ُيْؤَخَذ أِلَ

َئاِت َأِخيِه َفُطِرَحْت َعَلْيِه«)2(. َسيِّ

وإن َعَجْزَت أن َتُردَّ احُلقوَق إىل أصحاهِبا؛ فأوِص بذلَك، وإّياَك يا عبَد اهللِ! 
كوَر؛  الذُّ وُتعِطَي  اإلناَث  حَتِرَم  لَك بسوِء عمِلك؛ كأن  فُيخَتَم  ِة  الوصيَّ أن جتوَر يف 
ه- قاَل: )ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ(  ألن اهلَل تعاىل -بعد أن أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّ

]البقرة:299[، وقاَل تعاىل: )ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( ]النساء[.
ار «)3(. l: »ال ضَر َوال ِضَ ولقولِه 

)1( صحيح: رواه البخاري )5671(.
)2( صحيح: رواه البخاري )6534( وقوله: )ِمْن ِعْرِضِه َأْو َمالِِه( ليست يف البخاري ولكنها صحيحة رواها 

الطيالس يف مسنده )2321(.
)3( صحيح لغريه: رواه ابن ماجه )2341 (، وأمحد )313/1(، ]»السلسلة الصحيحة« )250([.
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العنصر الثالث: ما على احلاِضريَن عنَد امليِِّت بعَد وفاِته. 
أيب  عىل   l اهللِ  رسوُل  َدَخَل  قاَلت:  سلمَة  أمِّ  حلديِث  عيَنيه؛  ُيغِمضوا  أن   -1
.. وَح إَِذا ُقبَِض َتبَِعُه اْلَبَصُ ُه، َفَأْغَمَضُه، ُثمَّ َقاَل: إِنَّ الرُّ سَلمَة؛ َوَقْد َشقَّ َبَصُ

احلديث)1(.

ِ l ِحَي  وُه بثوٍب َيسرُتُ مجيَع بدنِه؛ حلديِث عائشَة p: َأنَّ َرُسوَل اهللَّ 2- أن ُيَغطُّ
ٍة )2(. ٍد ِحرَبَ َي برُِبْ َ ُسجِّ ُتُويفِّ

ُعوا  لوا بَتجهيِزه وإخراِجه إذا باَن موُته؛ حلديِث أيب هريرَة m: »َأرْسِ 3- أن ُيَعجِّ
َتَضُعوَنُه  َفَشٌّ  َذلَِك  َيُك ِسَوى  َوإِْن  ا  ُموَنَ ُتَقدِّ َفَخرْيٌ  ًة  َصاحِلَ َتُك  َفإِْن  َناَزِة  بِاجْلِ

َعْن ِرَقابُِكْم«)3(.

روه وأن َيَضعوه يف الثَّالّجِة، حتى يأيَت ولُده أو والُده أو  وال جيوُز أبدًا أن ُيؤخِّ
زوُجه أو غرُي ذلَك مما َنسَمُع، فهذا ُمنَكٌر وال جَيوُز.

4- عىل َمْن عنَد امليِت أن يبادروا بتسديد دينه قبَل كلِّ يشء؛ فإن امليَت ُيبس بَِدينه 
ُبوٌس بَِدْينِِه َفاْذَهْب َفاْقِض  عن اجلنة؛ لقول النبي l للرجل: »إِنهَّ َأَخاَك َمْ

َعْنُه«.. احلديث)4(.

ِة؛ لُثبوِت ذلَك  نَّ 5- أن َيقوموا بَتغسيِله، وَتكفينِِه، ومَحِله إىل املقابِر، وَدفنِه عىل السُّ
.l ِعن رسوِل اهلل

)1( صحيح: رواه مسلم )920(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )5814(، ومسلم )942(.
)3( متفق عليه: رواه البخاري )1315(، ومسلم )944(.

)4( صحي�ح: رواه اب�ن ماج�ه )2433(، و أمح�د يف »مس�نده« ) 136/4(، وأبو يع�ىل )1510(، ]»صحيح 
اجلامع« )1550([.
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العنصر الرابع: الدعاء للميت. 
وِح وبعَدها. وذلَك عنَد االحتضاِر قبَل قبِض الرُّ

»إَِذا   :l اهللِ  قاَل رسوُل  p قاَلت:  أمِّ سَلمَة  وِح؛ حلديِث  الرُّ قبَل قبِض  أواًل: 
َما  َعَل  ُنوَن  ُيَؤمِّ اْلاََلئَِكَة  َفإِنهَّ  ا،  َخرْيً -َفُقوُلوا  اْلَيَِّت  َأِو  اْلَِريَض-  َحَضُتُم 

َتُقوُلوَن«)1(.

َف اهلُل  فِّ فاِء، أو َتدعَو له بُحسِن اخلاتِة، أو َتدعَو له أن خُيَ كأن َتدعَو له بالشِّ
عنه سكراِت املوِت.

وِح؛ حلديِث أمُّ سَلمَة p قاَلت: َدَخَل رسوَل اهللِ l عىل أيب  ثانيًا: بعَد قبِض الرُّ
َواْرَفْع  َسَلَمَة  اْغِفْر أَلِب  ُهمهَّ  »اللهَّ سَلمَة، وقد شقَّ بُصه، فأغَمَضه.. ثم قاَل: 
َدَرَجَتُه يِف اْلَْهِديَِّي، َواْخُلْفُه ِف َعِقبِِه يِف اْلَغابِِريَن، َواْغِفْر َلَنا َوَلُه َيا َربهَّ اْلَعاَلَِي، 

ْر َلُه ِفيِه «)2(. َواْفَسْح َلُه ِف َقْبِِه، َوَنوِّ

ثالثًا: عنَد إخباِر الّناِس بمَوتِه، فُيسَتَحبُّ ملن َنعى إنسانًا إلنساٍن آخَر أن َيقوَل له: 
ُكْم  استغِفر له؛ أي: ادُع له؛ حلديِث أيب قتادَة m؛ وفيه: قاَل l: »َأاَل ُأْخِبُ
ْم اْنَطَلُقوا َحتهَّى َلُقوا اْلَعُدوهَّ َفُأِصيَب َزْيٌد َشِهيًدا  ُ َعْن َجْيِشُكْم َهَذا اْلَغاِزي إِنهَّ
َأِب َطالٍِب َفَشدهَّ  ْبُن  َواَء َجْعَفُر  َأَخَذ اللِّ َلُه النهَّاُس، ُثمهَّ  َفاْسَتْغَفَر  َلُه،  َفاْسَتْغِفُروا 
َواَء  َهاَدِة َفاْسَتْغِفُروا َلُه، ُثمهَّ َأَخَذ اللِّ َعَل اْلَقْوِم َحتهَّى ُقتَِل َشِهيًدا، َأْشَهُد َلُه بِالشهَّ
ِ ْبُن َرَواَحَة َفَأْثَبَت َقَدَمْيِه َحتهَّى ُأِصيَب َشِهيًدا، َفاْسَتْغِفُروا َلُه، ُثمهَّ َأَخَذ  َعْبُد اللهَّ

َواَء َخالُِد ْبُن اْلَولِيِد«..احلديث)3(. اللِّ

)1( صحيح: رواه مسلم )919(.

)2( صحيح: رواه مسلم )920(.
)3( حسن: رواه أمحد )299/5(، وابن حبان )7048(، ]»أحكام اجلنائز« )24([.
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النَّجايشَّ  للنَّاِس   l اهللِ  رسوُل  َنعى  ملا  وفيه:   ،m هريرَة  أيب  وحلديِث 
ِخيُكْم «)1(. قاَل: »اْسَتْغِفُروا أِلَ

وما  الّثالثِة  التَّكبريِة  بعَد  عاُء  الدُّ له، ويكوُن  َندعو  اجِلنازِة عليه،  عنَد صالِة  رابعًا: 
.l َِبعَدها بام َصحَّ عن رسوِل اهلل

ومنها: 

l عىل ِجنازٍة، فَحِفظُت  عن عوِف بِن مالٍك m قاَل: صىّل رسوُل اهللِ 
ْع  ُه َوَعاِفِه َواْعُف َعْنُه َوَأْكِرْم ُنُزَلُه َوَوسِّ ُهمهَّ اْغِفْر َلُه َواْرَحْ من ُدعائِه وهو يقوُل: »اللهَّ
ْيَت الثهَّْوَب اأَلْبَيَض ِمَن  َطاَيا َكَم َنقهَّ ِه ِمَن اْلَ ِد َوَنقِّ ْلِج َواْلَبَ ُمْدَخَلُه َواْغِسْلُه بِاْلَاِء َوالثهَّ
ا ِمْن َزْوِجِه َوَأْدِخْلُه  ا ِمْن َأْهِلِه َوَزْوًجا َخرْيً ا ِمْن َداِرِه َوَأْهاًل َخرْيً َنِس َوَأْبِدْلُه َداًرا َخرْيً الدهَّ

َة َوَأِعْذُه ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِ َأْو ِمْن َعَذاِب النهَّاِر«. نهَّ اجْلَ

ْيُت َأْن َأُكوَن َأَنا َذلَِك امْلَيَِّت )2(. قال: َقاَل َحتَّى َتَنَّ

يقوُل:  ِجنازٍة  إذا صىّل عىل  l كاَن  اهللِ  أن رسوَل   :m وعن أيب هريرَة 
ُهمهَّ  اللهَّ َوَغائِبَِنا  َوَشاِهِدَنا  َوُأْنَثاَنا  َوَذَكِرَنا  َوَكبرِِيَنا  َوَصِغرِيَنا  تَِنا  َوَميِّ َنا  يِّ ِلَ اْغِفْر  ُهمهَّ  »اللهَّ
ِرْمَنا  ُهمهَّ اَل َتْ ُه َعَل اإليمِن، اللهَّ ا َفَتَوفهَّ ْيَتُه ِمنهَّ ا َفَأْحيِِه َعَل اإلسالم َوَمْن َتَوفهَّ َمْن َأْحَيْيَتُه ِمنهَّ

َنا َبْعَدُه«)3(. َأْجَرُه َواَل ُتِضلهَّ

ُهمهَّ َعْبُدَك َواْبُن  l إذا قاَم للِجنازِة لُيَصلِّ عليها قاَل: »اللهَّ وكاَن رسوُل اهللِ 
ِسًنا َفِزْد يِف إِْحَسانِِه، َوإِْن  تَِك، َوَأْنَت َغنِيٌّ َعْن َعَذابِِه، َفإِْن َكاَن ُمْ َأَمتَِك اْحَتاَج إَِل َرْحَ

َكاَن ُمِسيًئا َفَتَجاَوْز َعْنُه «)4(، ثم يدعو ما شاَء اهلُل أن يدعَو.
)1( متفق عليه: رواه البخاري )1327(، ومسلم )951(.

)2( صحيح: رواه مسلم )963(. 
)3( صحيح: رواه أبو داود )3201(، وابن ماجه )1498(، وأمحد )368/2(، ]»أحكام اجلنائز« )81([.

)4( صحيح: رواه الطرباين يف الكبري )249/22(، واحلاكم ) 1328(، ]»أحكام اجلنائز« )81([.
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اُب، َفنجِلُس  خامسًا: َبعد َدفنِه ُمبارشًة؛ أي: عنَدما ُيوَضُع يف الَقرِب وُياُل عليه الرتُّ
 m َته؛ حلديِث عثامَن بِن عّفاَن عنَده وَندعو اهلل عزَّ وجلَّ أن َيغِفَر له وُيَثبِّ
»اْسَتْغِفُروا  َفَقاَل  َعَلْيِه  َوَقَف  امْلَيِِّت  َدْفِن  ِمْن  َفَرَغ  إَِذا   l بِىُّ  النَّ َكاَن  قاَل: 

ُه اآلَن ُيْسَأُل«)1(. ْثبِيَت َفإِنهَّ أَلِخيُكْم َوَسُلوا َلُه التهَّ

َتقليدًا  ُتَفُعل  التي  وامُلعانقِة  والتَّقبيِل  االصِطفاِف  بدَل  القرِب  عنَد  َنجِلُس 
ُيثبَته  َيغِفَر ملَيتِنا، وأن  ُة أن َنجِلَس عنَد القرِب َندعو اهلَل عزَّ وجلَّ أن  نَّ للَغرِب! والسُّ

عنَد السؤاِل؛ فإنه اآلَن ُيسأل.

ٻ  )ٱ  تعاىل:  لقولِه  خاّصًة؛  ومليتَِك  عاّمًة  لألمواِت  عاُء  الدُّ سادسًا: 
ڀ(  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

]احلش:10[.

الَبقيَع-:  زاَرِت  هي  إن  تقوُل  ماذا  سأَلته:  -عنَدما  لعائشَة   l ولقولِه 
ا  ِمنهَّ اْلُْسَتْقِدِمَي  الُل  َوَيْرَحُم  َواْلُْسِلِمَي  اْلُْؤِمنَِي  ِمَن  َياِر  الدِّ َأْهِل  َعَل  اَلُم  السهَّ »ُقوِل: 

ا إِْن َشاَء الُل َبُكْم لاَلِحُقوَن«)2(. َواْلُْسَتْأِخِريَن، َوإِنهَّ

هذا هو الذي ُيَشُع عنَد زيارِة الُقبوِر، وليَس قراءُة الفاحتِة؛ كام َيفَعُل كثرٌي من 
!l ِِّة النَّبي النَّاِس، بَسبِب اجلهِل بُسنَّ

رعيَُّة اليت َيَقُع فيها كثرٌي من النَّاِس إذا َنَزَلت بهم  العنصر اخلامس: املخالفاُت الشَّ
ُمصيبُة املوِت: 

ومنها: 
وِح. 1- قبَل قب�ِس �لرُّ

.l أ- وضُع امُلصحِف عنَد رأِس امليِِّت. وهذه بدعٌة مل يأِت هبا دليٌل عن امُلصطفى
)1( صحيح: رواه أبو داود )3221(، ]»أحكام اجلنائز« )107([. 

)2( صحيح: رواه مسلم )974(. 
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َعىَل  »اْقَرُءوا )يس(  يقوُل:  الذي  للحديِث  املحتِض  قراءُة سورِة )يس( عىل  ب- 
َمْوَتاُكْم«. وهو حديٌث ضعيٌف جدًا.

لِف أنم كانوا َينَهوَن عن  ج - توجيُه امُلحَتِضِ إىل القبلِة؛ فقد َورَد عن بعِض السَّ
ذلَك.

ِة ول َحَرَج. رعيَّ ث عن �ملُخ�لف�ِت �ل�سَّ وِح، فَحدنِّ 2- �أّم� بعَد قب�ِس �لرُّ

أ- الكثرُي من النَّاِس ال ُيؤِمنوَن بَقضاِء اهللِ وَقدِره، وال َيصرِبوَن عىل امُلصيبِة فرَتاُهم 
 :l لقولِه  حراٌم؛  وهذا  الُبكاِء  عِن  زائٌد  أمٌر  وهي  )النِّياحِة(؛  يف  َيَقعوَن 

َياَحُة َعَل اْلَيِِّت«)1(. ْعُن يِف النهََّسِب، َوالنِّ ا ِبِْم ُكْفٌر: الطهَّ »اْثَنَتاِن يِف النهَّاِس ُهَ

ُدوَد، َوَشقهَّ  ا َمْن َلَطَم اْلُ ب- ضُب اخُلدوِد وشقُّ اجليوِب؛ لقولِه l: »َلْيَس ِمنهَّ
اِهِليهَِّة«)2(. ُيوَب، َوَدَعا بَِدْعَوى اجْلَ اجْلُ

وداَء، أو  فرَتى املرأَة حَتِلُق شعَرها إذا َنَزَلت هبا مصيبٌة، أو َتلبُِس الثِّياَب السَّ
عاِم. ُم عىل نفِسها الّطيِّباِت من الطَّ حُترِّ

جاَل ُيطلقوَن حلاُهم وقَت العزاِء وعنَد نزوِل امُلصيبِة، فإذا ما انتَهت  وَترى الرِّ
حَلقوها.

َفساِء واجُلنِب من عنِده. ج - إخراُج احلائِض والنُّ

د- قراءُة القرآِن عنَد امليِِّت حتى ُيبارَشَ بَغسلِه.

ه - تقليُم أظاِفِر امليِّت وَحلُق عانتِه.
3- �لكفن و�خلروج ب�جلن�زة.

بائِح عنَد  الذَّ اجِلنازِة، ذبُح  تزيُي  الَكفِن،  الَكفِن، كتابُة دعاٍء عىل  املغاالُة يف 
)1( صحيح: رواه مسلم )67(.

)2( متفق عليه: رواه البخاري )1294(، ومسلم )103(.
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اجِلنازِة  من  االنتهاِء  بعَد  الفاحتِة  قراءُة  باجِلنازِة،  رِي  السَّ يف  اإلبطاُء  اجِلنازِة،  خروِج 
وكأنم ال ُيعِجُبُهم يكفيهم رسوِل اهللِ l، فُهم قرأوا الفاحتَة بعَد التَّكبريِة األوىل، 
ثم َيزيدوَن فيَقرأوَن الفاحتَة بعَد االنتهاِء من صالِة اجِلنازِة. فإذا أنكرَت قالوا لَك: 
هل قراءُة الفاحتِة حراٌم؟ نحُن ال نقوُل: قراءُة الفاحتِة حراٌم!! إنام فعُلَك هذا الذي 

ِزدَت فيه عىل َهدِي رسوِل اهلِل l هو البدعُة، وهو حراٌم.

محُل بعِض األمواِت عىل عربِة املدفِع َتقليدًا للُكّفار.
الة عليه�. 4- �ل�سّ

الِة. قراءُة دعاِء االستفتاِح، قراءُة الفاحتِة عنَد االنتهاِء من الصَّ
5- �لدفن وتو�بعه.

األذان ُعنَد إدخاِل امليَِّت يف قرِبه، وضُع الوسادِة أو نحِوها حتَت رأِس امليِِّت 
يف الَقرِب.

تلقُي امليِِّت بعَد وضِعه يف قرِبه، فيقولوَن له: يا عبَداهللِ! يأتيَك ملكاِن منكٌر 
، بل هذا باِطٌل يف رَشيعِة اإلسالِم، فواهللِ  ونكرٌي، فُقل هلم كذا وكذا، وهذا مل َيِصحَّ
، وكاَن  هذا امليُِّت إن كاَن يقوُل يف حياتِه: )ال إلَه إال اهلُل(، وكاَن يعُبد اهلَل عزَّ وجلَّ

ُيِبُّ اهلَل ورسوَله؛ فهو يف َقرِبه يثبُت عنَد السؤال.

َيرَكْع هللِ ركعًة، وكاَن  إلَه إال اهلُل(، ومل  َيعِرُف )ال  نيا ال  الدُّ أما إن َخَرَج من 
هم  كلُّ النَّاُس  َوَقَف  فلو  وامُلسلِمَي؛  اإلسالَم  ُيعادي  وكاَن  ورسوَله،  اهلَل  ُيبِغُض 

نوَنه )ال إلَه إال اهلُل(؛ ما انتفَع منها أبدًا. ُيَلقِّ
ْث عن �ملنكر�ت و�ملخ�لف�ت �ل�سرعية ول حرج. 6- �لتعزية وملحق�ته�؛ فَحدنِّ

بل  الَعزاِء،  بيِت  يف  مجيعًا  وجَيتِمعوَن  عاَم،  الطَّ يأكلوَن  يوٍم  كلِّ  يف  فرتاُهم 
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البالُء  ما هذا  َوَحلوى!  ميٌِّت  احللوى!  يأكلوَن  هناَك من  أن  ذلَك  واألعَجُب من 
إذا  العاداُت  هذه  فبِئَست  عاداتِنا!  من  هذا  ويقولوَن:  اإلسالم؟!  بأّمِة  َنَزَل  الذي 

!l َة رسولِه خاَلَفت رشَع اهللِ وسنَّ

• َواالجتامُع يف مكاِن التَّعزيِة. َوحتديد التَّعزيِة بثالثِة أياٍم.

ُة أن َيصَنَع الناُس  نَّ • ُصنُع أهِل امليِت الطعاَم للّناِس يف اليوِم الّثالِث! والسُّ
طعامًا ألهِل امليِِّت فقط؛ وليَس لعشريِة أهِل املَيِت.

ينتهي  وهبَذا  امليِِّت؛  روِح  عىل  ويقولوَن:  طعامًا،  امليِِّت  أهُل  َيصَنَع  أن  أما 
ٌة. العزاُء! فهذه بدعٌة وخمالفٌة رشعيَّ

• قراءُة القرآِن له، وَختُمه عنَد قرِبه.
7- من �ملخ�لف�ت عند زي�رة �لقبور.

زيارُة امليِت يف اليوِم الّثاين -وهو ما ُيسّمى بَفكِّ الَوحدِة-، قراءُة الفاحتِة عنَد 
زيارِة الُقبوِر، َتزيُي القرِب، رفُع القرِب والبناُء عليه، نقُش اسِم امليِت وتاريِخ موتِه عىل 

القرِب، وأشَنُعها بناُء املساجِد عىل الُقبوِر، ودفُن امليِِّت يف املَسجِد)1(.

اللُهمَّ َربَّنا توفنا مسلمي وأحلقنا بالصاحلي!

)1( إيراد هذه املخالفات مأخوذ من كتاب »أحكام اجلنائز« للشيخ األلباين رمحه اهلل.
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الدعاُء عند الفنت
معاش السلمي! موعُدنا يف هذه اخُلطبِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- مَع دعاٍء جديٍد 

عاُء عنَد الِفتِن. وهو الدُّ

واالمتحاُن،  االبتالُء  هي  العرِب:  كالِم  يف  والِفتنُة  فتنٍة،  مجُع  الِفَتن:   •
َز  لَيتميَّ اِر  بالنَّ أذبُتهام  أي:  هَب؛  والذَّ َة  الِفضَّ َفتنُت  قولِك:  من  مأخوٌذ  وأصُلها 
]الذاريات[  ڄ(  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڤ  تعاىل:  قوُله  هذا  ومن  اجَليِِّد.  من  ديُء  الرَّ

أي: ُيَرقون.

 ِّ والشَّ باخَلرِي  ُيبتىل  واالبتالِء،  االمتحاِن  داِر  يف  نيا  الدُّ هذه  يف  واإلنساُن 
اِء فتنًة، كام قاَل تعاىل: )ی جئ حئ مئ(  ّ اِء والضَّ َّ فتنًة، وُيبتىل بالسَّ
ھ(  ھ  ھ  ہ  ہ  )ہ  تعاىل:  وقاَل  ]األنبياء:35[، 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  )ڻ  تعاىل:  وقاَل  ]األع��راف[، 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ 
]العنكبوت[. ۈ( 

نيا:  ومن الِفِت اليت ُيْفَتُ بها اإلنساُن يف هذه الدُّ
أواًل: فتنُة املال، فاملاُل فتنٌة وامتحاٌن وابتالٌء لإلنساِن

نا جلَّ وعال: )ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  كام قاَل ربُّ
ہ( ]التغابن[.

تِي اْلَاُل«)1(. ٍة ِفْتَنًة، َوإِنهَّ ِفْتَنَة ُأمهَّ وقاَل l: »إِنهَّ لُِكلِّ ُأمهَّ
)1( صحيح: رواه الرتمذي )2336(، وأمحد ) 160/4(، ]»السلسلة الصحيحة« )592([(.
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ُتْبَسَط   َأْن  َما اْلَفْقَر َأْخَشى َعَلْيُكْم، َوَلِكْني َأْخَشى َعَلْيُكْم  وقاَل l: »فَواللِ 
َفَتَناَفُسوَها َكَم َتَناَفُسوَها، وتِلَكُكم  ْنَيا َعَلْيُكُم َكَم ُبِسَطْت َعَل َمْن َكاَن َقْبَلُكْم،  الدُّ

كم أهلكتهم«)1(.
ثانيًا: فتنُة األوالِد، فاألوالُد بالنِّسبِة لإلنساِن فتنٌة عظيمٌة

نا جلَّ وعال: )ڱ ں ں ڻ( ]التغابن:15[. كام قاَل ربُّ

ُجِل ِفْتَنًة، َويِف َزْوَجتِِه ِفْتَنًة َوَوَلِدِه«)2( -أي: يف ولده  وقاَل l: »إِنهَّ يِف َماِل الرهَّ
فتنة أيضًا-.

نيا َيفتُت بالنِّساء ثالثًا: فتنُة النِّساِء، فاإلنساُن يف هذه الدُّ

النَِّساِء«)3(، وقال  ِمَن  َجاِل  الرِّ ِفْتَنًة َأَضهَّ َعَل  َبْعِدي  َتَرْكُت  »َما   :l كام قاَل 
ُقوا  ٌة، َوإِنهَّ الَل ُمْسَتْخِلُفُكْم ِفيَها َفَيْنُظُر َكْيَف َتْعَمُلوَن، َفاتهَّ ْنَيا ُحْلَوٌة َخِضَ l: »إِنهَّ الدُّ

ُقوا النَِّساَء«)4(. ْنَيا َواتهَّ الدُّ
رابعًا: فتنُة الكّفار

ۆئ(  ۆئ  ۇئ  ۇئ  )وئ   : وج��لَّ ع��زَّ  اهلُل  يقوُل 
]الفرقان:20[.

وقاَل تعاىل: )ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گ گ( ]الربوج[.

موَج  بالنَّاِس  َتوُج  ُمظلمٍة،  ماِن  الزَّ آخِر  يف  فتٍن  عن   l النَّبيُّ  أخرَبنا  وقد 
البحِر. ومن هذه الِفتِن التي أخرَب هبا النَّبيُّ l -وهي َتظَهُر علينا يف كلِّ يوٍم-: 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )6425(، ومسلم )2961( واللفظ له.
)2( صحيح: رواه الطرباين يف »املعجم الكبري« )3024(، ]»صحيح اجلامع« )2137([.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )5096(، ومسلم )2740(.
)4( صحيح: رواه مسلم )2742(.
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اَعِة ِفَتٌن  ِفتٌن جتعُل اإلنساَن خَيرُج من دينِه؛ يقوُل l: »َتُكوُن َبْيَ َيَدِي السهَّ
ُجُل ِفيَها ُمْؤِمًنا َوُيْمِس َكاِفًرا، َوُيْمِس ُمْؤِمًنا َوُيْصبُِح  ْيِل اْلُْظِلِم، ُيْصبُِح الرهَّ َكِقَطِع اللهَّ

ْنَيا«)1(. َكاِفًرا، َيبِيُع َأْقَواٌم ِديَنُهْم بَِعَرٍض ِمَن الدُّ

فتٌن جتعُل اإلنساَن َيتمّنى املوَت؛ يقوُل l: »َوالهَِّذى َنْفِسى بَِيِدِه! اَل َتْذَهُب 
ُغ َعَلْيِه َوَيُقوُل: َيا َلْيَتنِى ُكْنُت َمَكاَن َصاِحِب  ُجُل َعَل اْلَقْبِ َفَيَتَمرهَّ ْنَيا َحتهَّى َيُمرهَّ الرهَّ الدُّ

يُن إاِلهَّ اْلَباَلُء«)2(. َهَذا اْلَقْبِ، َوَلْيَس بِِه الدِّ

بَي  القتُل  ولكّنه  للمشكي  املسلمي  قتُل  وليَس  الَقتُل،  فيها  يكُثر  فتٌن 
َماُن، َوُيْقَبُض اْلِعْلُم، َوَتْظَهُر  املسلِمَي، يقتُل بعُضهم بعضًا؛ يقوُل l: »َيَتَقاَرُب الزهَّ

، َوَيْكُثُر اْلَْرُج«، َقاُلوا: َوَما اهْلَْرُج؟ َقاَل: »اْلَقْتُل«)3(. حُّ اْلِفَتُن، َوُيْلَقى الشُّ

اْلَكِذُب  َقاَل:  اْلَْرُج؟  َوَما  ِقيَل:  اْلَْرَج،  اَعِة  السهَّ َيَدِي  َبْيَ  »إِنهَّ   :l ويقوُل 
ُه َقْتُل َبْعِضُكْم  اَر، َوَلِكنهَّ ُه َلْيَس بَِقْتِلُكُم اْلُكفهَّ َواْلَقْتُل، َقاُلوا: َأْكَثُر ِمهَّا َنْقُتُل اآلَن؟ َقاَل: إِنهَّ

ِه«)4(. ُه، َوَيْقُتَل اْبَن َعمِّ ُجُل َجاَرُه، َوَيْقُتَل َأَخاُه، َوَيْقُتَل َعمهَّ َبْعًضا؛ َحتهَّى َيْقُتَل الرهَّ

وقاَل l: »َوالهَِّذي َنْفِس بَِيِدِه! َلَيْأتَِيهَّ َعَل النهَّاِس َزَماٌن اَل َيْدِرى اْلَقاتُِل يف َأيِّ 
ٍء ُقتَِل؟!«)5(. ٍء َقَتَل، َواَل َيْدِرى اْلَْقُتوُل َعَل َأيِّ َشْ َشْ

وربام يكون هذا هو الزمان الذي؛ اختلَط احلقُّ فيه بالباطِل، واختلَط الّصادُق 
َقَتَل؟ وال يدري  القاتُل يف أيِّ يشٍء  بالكاذِب، واختلَط األمُي باخلائِن، ال َيدري 

املقتوُل أليِّ يشٍء ُقتِل؟

)1( حسن: رواه الرتمذي )2197(، ]»السلسلة الصحيحة« )810([.
)2( صحيح: رواه مسلم )157(.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )6037(، ومسلم )157(.
)4( صحيح: رواه ابن ماجه ) 3959(، و أمحد يف »مسنده« )406/4(، ]»السلسلة الصحيحة« )1682([.

)5( صحيح: رواه مسلم )2908(.
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سوُل l أخرَب بذلَك فقاَل:  فتنُة تداعي األمِم الكافرِة عىل األمِة امُلسلمِة، والرَّ
ٍة  »ُيوِشُك اأُلَمُم َأْن َتَداَعى َعَلْيُكْم َكَم َتَداَعى اأَلَكَلُة إَِل َقْصَعتَِها، َفَقاَل َقائٌِل: َوِمْن ِقلهَّ
ْيِل، َوَلَيْنِزَعنهَّ الُل ِمْن  ُكْم ُغَثاٌء َكُغَثاِء السهَّ َنْحُن َيْوَمئٍِذ؟ َقاَل: َبْل َأْنُتْم َيْوَمئٍِذ َكثرٌِي، َوَلِكنهَّ
ُكُم اْلََهاَبَة ِمْنُكْم، َوَلَيْقِذَفنهَّ الُل ِف ُقُلوبُِكُم اْلَوْهَن، َفَقاَل َقائٌِل: َيا َرُسوَل  ُصُدوِر َعُدوِّ

ْنَيا َوَكَراِهَيُة اْلَْوِت«)1(. ِ! َوَما اْلَوْهُن؟ َقاَل: ُحبُّ الدُّ اللهَّ

ماِن: اختالُل املوازيِن؛ فالنَّاُس َحيارى إىل أين َيذهبوَن؟  ومن الِفتِن يف آخِر الزهَّ
هو  من  الكاذُب؟  هو  من  ادُق؟  الصَّ هو  من  قوَن؟  ُيَصدِّ ومن  َيلتجئوَن؟  َمن  وإىل 
إذا كاَن  َننتِظُر؟  ُرَويبضٌة فامذا  يقوُده رجٌل  العامُل  إذا كاَن  اأَلمُي؟ من هو اخلائُن؟ 
عوَن أنم ُيكاِفحوَن  العامُل يقوُده القتلُة إخوُة القردِة واخلنازيِر فامذا َننتظُر؟ اليهوُد يدَّ

؟ اإلرهاَب؛ إذًا من هو اإلرهايبُّ

ِت املَوازيُن؛ وإنا هللِ وإنا إليه راجعوَن. اختلَّ

اْلَكاِذُب،  ِفيَها  ُق  ُيَصدهَّ اَعاُت،  َخدهَّ َسَنَواٌت  النهَّاِس  َعَل  »َسَيْأِت   :l يقوُل 
ِفيَها  َوَيْنِطُق  اأَلِمُي،  ِفيَها  ُن  وهَّ َوُيَ ائُِن،  اْلَ ِفيَها  َوُيْؤَتَُن  اِدُق،  الصهَّ ِفيَها  ُب  َوُيَكذهَّ

ِة«)2(. ُم يِف َأْمِر اْلَعامهَّ اِفُه يتكلهَّ ُجُل التهَّ َوْيبَِضُة؟ َقاَل: الرهَّ َوْيبَِضُة، ِقيَل: َوَما الرُّ الرُّ

إذًا اختلَطِت األموُر، اختلَط احلقُّ بالباطِل، والّناُس اختلَّت عنَدُهُم املَوازيُن، 
فال َيدروَن ماذا َيفعلوَن؟

َماِن  الزهَّ آِخِر  يِف  »َسَيُكوُن   :l يقوُل  اهلُل،  َم  َحرَّ ما  استحالُل  الفتِن:  ومن 
ِ؟ َقاَل: »إَِذا َظَهَرِت اْلََعاِزُف  َخْسٌف، َوَقْذٌف، َوَمْسٌخ«، ِقيَل: َوَمَتى َذلَِك َيا َرُسوَل اهللَّ

ْمُر«)3(. ِت اْلَ َواْلَقْيَناُت، َواْسُتِحلهَّ
)1( صحيح: رواه أبو داود )4297(، ]»السلسلة الصحيحة« )958([.

)2( صحيح: رواه ابن ماجه )4042(، و أمحد )291/2(، ]»صحيح اجلامع« )3650([.
)3( صحيح: رواه الطرباين يف »املعجم الكبري« )5810(، ]»صحيح اجلامع« )3665([.
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ِت اخُلموَر. وقد َظَهرِت املعازُف واسُتِحلَّت، وَظَهرت امُلغنياُت، واسُتِحلَّ

 :l اِل؛ قاَل جَّ الفتنُة األكرُب من ذلَك -ونسأُل اهلَل أن َيفَظنا منها-: فتنُة الدَّ
ćȼĆȵ«)1(، وقد وصف النبي l الدجال  ĊɀĆȩ ćȻĆǿ ĆǾĊȹĆǕ ĊǼĆȩ Ćȿ ƋɍĈǙ ƊɄĈǤĆȹ ĊȸĈȵ ǠĆȵĆȿ ćȻɀćȶ ćȭćǿ ĈǾĊȹćɉ ɄƍȹĈǙ«

وصفًا دقيقًا ألمته.

رَنا اهلُل عزَّ وجلَّ يف كتابِه من الِفتِن، فقاَل تعاىل: )ۇئ ۆئ ۆئ   وقد حذَّ
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ( ]األنفال:25[.

َر أمَته من الِفتِن. والنَّبيُّ l حذَّ

ِ l اْلَفْجَر، َوَصِعَد امْلِْنرَبَ  يقوُل أبو زيٍد عمرو بُن أخطَب: َصىلَّ بَِنا َرُسوُل اهللَّ
ِت  َحتَّى َحَضَ َفَخَطَبَنا  امْلِْنرَبَ  ُثمَّ َصِعَد   ، َفَصىلَّ َفَنَزَل  ْهُر  الظُّ ِت  َحتَّى َحَضَ َفَخَطَبَنا، 
َنا باَِم َكاَن  ْمُس، َفَأْخرَبَ ، ُثمَّ َنَزَل َفَصىلَّ ُثمَّ َصِعَد امْلِْنرَبَ َفَخَطَبَنا َحتَّى َغَرَبِت الشَّ اْلَعْصُ

َوباَِم ُهَو َكائٌِن َفَأْعَلُمَنا َأْحَفُظَنا)2(.

 l اهللِ  َدَخَل علَّ رسوُل   :p بنُت َجحٍش  زينُب  املؤمنَي  أمُّ  وتقوُل 
اْلَيْوَم  ُفتَِح  َب،  اْقَتَ َقِد  ِمْن َشٍّ  لِْلَعَرِب  َوْيٌل  إاِلهَّ الل(  إَِلَه  »)اَل  َفِزعًا، يقوُل:  يومًا 
َقاَلْت  َتِليَها،  تِي  َوالهَّ اِم  اإِلْبَ بِإِْصَبِعِه  َق  َوَحلهَّ َهِذِه  ِمْثُل  َوَمْأُجوَج  َيْأُجوَج  َرْدِم  ِمْن 
َنَعْم،  َقاَل:  وَن؟  اِلُ الصهَّ َوِفيَنا  ِلُك  َأَنْ اللِ!  َرُسوَل  َيا  َفُقْلُت:  َجْحٍش:  اْبَنُة  َزْيَنُب 

َبَث«)3(. إَِذا َكُثَر اْلَ

فكيَف َينجو املسلُم من هذه الِفتِن التي َتوُج موَج الَبحِر؟

أواًل: أن يلزَم مجاعَة املسلِمَي وإمامَهم.

)1( متفق عليه: رواه البخاري )7127( ومسلم )2930( واللفظ للبخاري.
)2( صحيح: رواه مسلم )2892(.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )3346(، ومسلم )2880(.
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عليه  كان  ما  الذين عىل  احلق، وهم  تكون عىل  التي  هي  السلمي:  وجاعة 
ًة َواِحَدًة، َقاُلوا: َوَمْن ِهَي َيا  اِر إاِلهَّ ِملهَّ ُهْم يِف النهَّ النبي l وأصحابه، لقوله l: » ُكلُّ

ِ ؟ َقاَل َما َأَنا َعَلْيِه َوَأْصَحاِب« )1(. َرُسوَل اللهَّ

ها، ولو أن َيَعضَّ عىل  فإن مل يُكن هلم مجاعٌة وال إماٌم؛ فَيعتِزُل تلَك الِفرَق كلَّ
ِجذِع شجرٍة.

l: وهَو حذيفُة بُن اليامِن  بالِفتِن بعَد رسوِل اهللِ  الّناِس  نا اخلرَب أعلُم  خُيرِبُ
ِ! إِنِّى أَلْعَلُم النَّاِس بُِكلِّ ِفْتَنٍة ِهَى َكائَِنٌة ِفياَم َبْينِى  m، الذي يقوُل عن نفِسه: )َواهللَّ

اَعِة()2(. َوَبْيَ السَّ

َعِن   l اهللِ  َرُسوَل  َيْسَأُلوَن  النَّاُس  )َكاَن   :m أيضًا  نفِسه  عن  ويقوُل 
ا  ُكنَّ ا  إِنَّ اهللِ!  َرُسوَل  َيا  َفُقْلُت:  ُيْدِرَكنِي،  َأْن  اَفَة  خَمَ  ، ِّ الشَّ َعِن  َأْسَأُلُه  َوُكْنُت  رْيِ،  اخْلَ
َنَعْم،  َقاَل:  ؟  ِمْن رَشٍّ رْيِ  اخْلَ َهَذا  َبْعَد  َفَهْل  رْيِ،  اخْلَ َذا  هِبَ اهلُل  َفَجاَءَنا   ، َورَشٍّ ٍة  َجاِهِليَّ يِف 
ِّ ِمْن َخرْيٍ، َقاَل: َنَعْم َوِفيِه َدَخٌن، ُقْلُت: َوَما َدَخُنُه؟ َقاَل:  ُقْلُت: َوَهْل َبْعَد َذلَِك الشَّ
؟  رْيِ ِمْن رَشٍّ ُدوَن بَِغرْيِ َهْديِي، َتْعِرُف ِمْنُهْم َوُتْنِكُر، ُقْلُت: َفَهْل َبْعَد َذلَِك اخْلَ َقْوٌم َيْ
ْم إَِلْيَها َقَذُفوُه ِفيَها، ُقْلُت: َيا َرُسوَل  َم، َمْن َأَجاهَبُ َقاَل: َنَعْم، ُدَعاٌة عىَل َأْبَواِب َجَهنَّ
إِْن  َتْأُمُريِن  َفاَم  ُقْلُت:  بَِأْلِسَنتَِنا،  ُموَن  َوَيَتَكلَّ ِجْلَدتَِنا،  ِمْن  ُهْم  َفَقاَل:  َلَنا!  اهللِ! ِصْفُهْم 
اَعٌة  ْم مَجَ هَلُ َيُكْن  مَلْ  َفإِْن  امْلُْسِلِمَي َوإَِماَمُهْم، ُقْلُت:  اَعَة  َتْلَزُم مَجَ َأْدَرَكنِي َذلَِك؟ َقاَل: 
َحتَّى  َشَجَرٍة،  بَِأْصِل  َتَعضَّ  َأْن  َوَلْو  َها،  ُكلَّ اْلِفَرَق  تِْلَك  َفاْعَتِزْل  َقاَل:  إَِماٌم؟  َواَل 

ُيْدِرَكَك امْلَْوُت َوَأْنَت َعىَل َذلَِك()3(.

 .l ٍد فهذا عالٌج من رسولِنا حممَّ

)1( حسن: رواه الرتمذي )2641(، واحلاكم )444(، ]»السلسلة الصحيحة« )1348([.
)2( صحيح: رواه مسلم )2891(.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )3606(، ومسلم )1847(.
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وأما املسلموَن اليوَم؛ فليَس هلم إماٌم وال مجاعٌة، وأقِصُد باإلماِم: اإلماُم العامُّ 
األمِر  َولُّ  وأما  ومبايعُته،  طاعُته  نيا  الدُّ يف  مسلٍم  كلِّ  عىل  جَيُِب  الذي  للُمسلِمَي، 
ٍ فَتِجُب طاعُته يف املعروِف. وأما الِفَرُق التي َتظَهُر اآلَن فإنام هي  املسلُم يف بلٍد معيَّ
أحزاٌب، فليَس هُلم يف َرقبتِنا بيعٌة وال طاعٌة، فامُلسلُم اآلَن عليه أن ال يرفَع شعارًا 
كًا بدينِه. فإّياَك  حلزٍب وال جلامعٍة، إنام عليه أن َيعتزَل هذه الِفَرَق، وأن َيبقى ُمتَمسِّ
َأ عىل أن  أن تكوَن رأسًا يف الِفتنِة؛ فَتندَم يف وقٍت ال َينفُع فيه النَّدُم، وإّياَك أن َتتَجرَّ
قبَل  فالِعلُم  َتعمَل،  أن  قبَل  َم  َتتعلَّ أن  العلِم، وعليَك  أهَل  َتسأَل  أن  دوَن  َف  َتتَصَّ

القوِل والعمِل.

وقد جاءِت األحاديُث -ُمبيِّناٍت- عن النَّبيِّ l عنَد اشتداِد الِفتِن: 

يقوُل l: »َسَتُكوُن ِفَتٌن؛ اْلَقاِعُد ِفيَها َخرْيٌ ِمَن اْلَقائِِم، َواْلَقائُِم ِفيَها َخرْيٌ ِمَن 
ْفُه، َفَمْن َوَجَد ِفيَها َمْلَجًأ  َف َلَا َتْسَتْشِ اِعي، َمْن َتَشهَّ اْلَاِش، َواْلَاِش ِفيَها َخرْيٌ ِمَن السهَّ

َأْو َمَعاًذا َفْلَيُعْذ بِِه«)1(.

اجِلَباِل  َشَعَف  ا  ِبَ َيْتَبُع  َغَنٌم  اُلْسِلِم  َماِل  َخرْيَ  َيُكوَن  َأْن  »ُيوِشُك   :l ويقوُل 
َوَمَواِقَع الَقْطِر، َيِفرُّ بِِدينِِه ِمَن الِفَتِن«)2(. 

ِة بَفهِم  نَّ َك بالكتاِب والسُّ ثانيًا: إذا أردَت أن َتنجَو من الِفتِن؛ فعليَك أن تتمسَّ
تِي،  ا؛ ِكَتاَب اللِ َوُسنهَّ وا َبْعَدُهَ َسلِف األمِة؛ يقوُل l: »َتَركُت ِفيُكْم َشْيَئْيِ َلْن َتِضلُّ

ْوِض«)3(. َقا َحتهَّى َيِرَدا َعَلهَّ اْلَ َوَلْن َيَتَفرهَّ

والبالد  العباِد  قلوَب  َفَتحوا  نِة  والسُّ بالكتاِب  املسلموَن  َك  َتسَّ أن  يوَم  فإنه 
وَضيَّعوا  يَن،  الدِّ َضيَّعوا  والَغرِب،  ِق  الشَّ يف  النَّاَس  دوا  قلَّ أن  ويوَم  باإلسالِم، 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )7081(، ومسلم )2886(.
)2( صحيح: رواه البخاري )19(.

)3( صحيح: رواه البزار )8993(، واحلاكم )319(، ]»صحيح اجلامع« )2937([.
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.- َف والَكرامَة -إال من َرِحَم ريبِّ َ الِعرَض والشَّ

اُط امُلستقيُم، وهو احَلبُل امَلتُي، َيدي  كتاُب اهللُِ بَي أيِدينا، كالُم اهللِ هو الصِّ
َك به ُهِدي، ومن َحَكَم به َعَدَل، من َترَكه من جّباٍر َقَصَم  تي هي أقوُم. من َتسَّ للَّ

اهلُل ظهَره، ال يأتيه الباطُل من بِي يَديه وال من خلِفه، قَال تعاىل: )ٺ ٺ ٺ 
ائ  ائ  ى  ى  )ې  تعاىل:  وقاَل  ]اإلرساء:9[،  ٿ(  ٿ  ٿ  ٿ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ( ]طه[.
نا l؛ هي طريقُته ومَنهُجه؛ فقد َوَعَظ النَّبيُّ l أصحاَبه َموِعظًة  ُة نبيِّ وسنَّ
بليغًة َوِجَلت منها الُقلوَب، وَذرَفت منها الُعيوُن، فقالوا: يا رسوَل اهللِ! كأنا موعظُة 
ُه  ا َفإِنهَّ اَعِة َوإِْن َعْبًدا َحَبِشيًّ ْمِع َوالطهَّ ِ َوالسهَّ ٍع، فَأوِصنا؟ قاَل: »ُأوِصيُكْم بَِتْقَوى اللهَّ ُمَودِّ
َلَفاِء اْلَْهِديَِّي  ِة اْلُ تِى َوُسنهَّ ى اْختاَِلًفا َكثرًِيا، َفَعَلْيُكْم بُِسنهَّ َمْن َيِعْش ِمْنُكْم َبْعِدى َفَسرَيَ
َدَثاِت اأُلُموِر، َفإِنهَّ ُكلهَّ  اُكْم َوُمْ َواِجِذ، َوإِيهَّ وا َعَلْيَها بِالنهَّ ا َوَعضُّ ُكوا ِبَ اِشِديَن، َتَسهَّ الرهَّ

َدَثٍة بِْدَعٌة، َوُكلهَّ بِْدَعٍة َضاَلَلٌة«)1(. ُمْ

يِل  اللَّ وقياِم  عاّمًة،  اهللِ  بعبادِة  فعليَك  الِفتِن؛  من  َتنجَو  أن  أردَت  إذا  ثالثًا: 
خاّصًة -أي: بااللتجاِء إىل اهللِ بالعبادِة-، يقوُل l: » اْلِعَباَدُة يِف اْلَْرِج، َأِو اْلِفْتَنِة 

.)2(» َكِهْجَرٍة إَِلهَّ

وتقوُل أمُّ سَلمَة p زوُج النَّبيِّ l: استيقَظ رسوُل اهللِ l ليلًة َفِزعًا؛ يقوُل: 
اْلِفَتِن، َمْن ُيوِقُظ َصَواِحَب  ُأْنِزَل ِمَن  َزائِِن، َوَماَذا  َأْنَزَل الُل ِمَن اْلَ »ُسْبَحاَن اللِ! َماَذا 

ْنَيا َعاِرَيٌة يِف اآلِخَرةِ«)3(. َي، ُربهَّ َكاِسَيٍة يِف الدُّ ُجَراِت -ُيِريُد َأْزَواَجُه- لَِكْي ُيَصلِّ اْلُ

)1( صحيح: رواه أبو داود )4607(، والرتمذي )2676(، وابن ماجه )42(، وأمحد )126/4(، ]»السلسلة 
الصحيحة« )2735([.

)2( صحيح: رواه مسلم )8492( .
)3( صحيح: رواه البخاري )7069(.
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فيا عباَد اللِ! ملا َنزلِت الفتُن؛ فهل ُصمنا، وحاَفظنا عىل صالِة اجلامعِة، وُقمنا 
 ! ! احَفظنا من الِفتِن ما َظَهَر منها وما َبَطَن، يا ربِّ همَّ يِل َنرفُع أيدينا ونقوُل: اللَّ باللَّ
! انُصِ الذيَن عىل  يِل نقوُل: يا ربِّ َأِعزَّ اإلسالَم وامُلسلِمَي؟ هل ُقمنا يف َجوِف اللَّ

؛ فأنَت أعلُم هبم مّنا. احَلقِّ

رابعًا: إذا أردَت أن َتنجَو من الِفتِن؛ فعليَك أن َتلزَم بيَتَك وُتِسَك لسانَك، 
ُمؤمنًا  فيها  جُل  الرهَّ ُيصبُح  اُلظلِم،  يِل  اللهَّ كِقَطِع  فتنًا  أيديُكم  بَي  »إن   :l يقوُل 
القائِم، والقائُم  فيها خرٌي من  القاعُد  وُيمس كافرًا، وُيمس مؤمنًا وُيصبُح كافرًا، 
فيها خرٌي من الاش، والاش فيها خرٌي من الّساعي« قالوا: فام تأمُرنا؟ قال: »ُكوُنوا 

َأْحاَلَس ُبُيوتُِكْم«)1(.

إذا نزَلِت الفتنُة؛ فال تُكن رأسًا فيها، وال َتْسَع إليها، وال َتِْش فيها، بل ُكن 
ِحْلَس بيتِك.

لَِساَنَك،  َعَلْيَك  »َأْمِلْك   :l قاَل  النَّجاُة؟  ما  اهللِ!  رسوَل  يا  رجٌل:  وقاَل 
َوْلَيَسْعَك َبْيُتَك، َواْبِك َعَل َخِطيَئتَِك«)2(.

عاِء، وأن  خامسًا: عىل املسلِم إذا أراَد أن َينجَو من الِفتِن أن َيلتجَئ إىل اهللِ بالدُّ
عاُء َينفُع مما َنَزَل ومما مل َينِزل، واهلُل عزَّ وجلَّ أمَرنا  َيستعيَذ باهللِ من رشِّ الِفتِن، فالدُّ

عاِء، وَوَعَدنا باإلجابِة. بالدُّ

افَتتنوا  عنَدما  مَعه  آمنوا  والذيَن  موسى  عن  كتابِه  يف  وعال  جلَّ  نا  ربُّ نا  خُيرِبُ
)ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  بِفرعون عليه لعنُة اهللِ، قاَل تعاىل: 
ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ 

)1( صحيح لغريه: رواه أبو داود )4262(، وأمحد ) 408/4(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2742([.
)2( صحيح لغريه: رواه الرتمذي )2406(، وأمحد ) 259/5(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2741([
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ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( ]يونس[.
َيْنِزْل،  َلْ  َوِمهَّا  َنَزَل  ِمهَّا  َيْنَفُع  َعاُء  »الدُّ امُلسلِمَي!  معَش  يا  منُكم  املطلوُب  هذا 

َعاِء«)1(. ِ بِالدُّ َفَعَلْيُكْم ِعَباَد اللهَّ

هم، ورشِّ  نا بَرمحتَِك من رشِّ ونحُن نقوُل: ربَّنا ال جَتَعلنا فتنًة للكافِريَن، وَنجِّ
من أعاَنم، واحَفِظ املسلمَي وبالَد املسلمَي مجيعًا من رشِّ أعداِء اإلسالِم.

وأخرَبنا اهلُل عزَّ وجلَّ عن إبراهيَم والذيَن آمنوا مَعه، فقاَل: )ۆئ ۆئ ۈئ 
حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  مبٱ  خب 

ٿ ٿ ٿ( ]املمتحنة[.
عاِء. فليَس هلذه الفتِن من دوِن اهللِ كاشفٌة، فعَلينا بالدُّ

َد  َتَشههَّ »إَِذا  الِفتِن يف كلِّ صالٍة، فقاَل:  l أن َنستعيَذ من  النَّبيُّ  َمنا  وقد علَّ
َم، َوِمْن  ُهمهَّ إِنِّى َأُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب َجَهنهَّ ِ ِمْن َأْرَبٍع َيُقوُل: اللهَّ َأَحُدُكْم َفْلَيْسَتِعْذ بِاللهَّ

اِل«)2(. جهَّ َعَذاِب اْلَقْبِ، َوِمْن ِفْتَنِة اْلَْحَيا َواْلََمِت، َوِمْن َشِّ ِفْتَنِة اْلَِسيِح الدهَّ

َي املسلمَي من الفتِن ما َظَهَر  ُيَنجِّ نسأُل اهلَل العظيَم ربِّ العرِش العظيِم أن 
منها وما َبَطَن.

)1( حسن لغريه: رواه الرتمذي )3548(، واحلاكم )1815(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب « )1634([. 
)2( صحيح: رواه مسلم )588(.
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دعاء: اللهم احفظنا باإلسالم
وهو:  جديٍد  دعاٍء  مَع  تعاىل-  اهلُل  شاَء  -إن  اليوِم  هذا  يف  موعُدنا  الل!  عباَد 

همَّ احَفظنا باإلسالِم( )اللَّ

ُهمهَّ اْحَفْظنِي   يقوُل ابُن مسعوٍد m: كاَن رسوُل اهللِ l يقوُل يف دعائِه: »اللهَّ
بِاإِلْسالِم َقائًِم، َواْحَفْظنِي بِاإِلْسالِم َقاِعًدا، واحفظني باإلسالم راقدًا. َوال ُتْشِمت ب 
ُهمهَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك ِمْن ُكلِّ َخرْيٍ َخَزائُِنُه بَِيِدَك، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن ُكلِّ  ا َوال َحاِسًدا، اللهَّ َعُدوًّ

َشٍّ َخَزائُِنُه بَِيِدَك«)1(.

َل  نيا واآلخرِة، من َدعا به، حتصَّ  دعاٌء عظيٌم من رسوٍل كريٍم، فيه سعادُة الدُّ
نيا واآلخرة. عىل َخرِي الدُّ

عاِء سيكوُن حوَل العنارِص التالية:   وكالُمنا عن هذا الدُّ

العنص األول: اإلسالُم احلقُّ هو احلّل.

العنص الثاين: املستقبُل لإلسالِم.

العنص الثالث: اإلرهاُب يف ميزاِن اإلسالِم.

العنص الرابع: نعوُذ باهللِ من َشامتِة األعداِء.

ِة  ِة الّضائعِة، اإلسالُم هو املَخرُج هلذه الَبشيَّ  اإلسالُم احلقُّ هو احللُّ هلذه الَبشيَّ
؛ ألنه هو ديُن اهللِ،  ُر نفَسها بيَديا، فاإلسالُم هو احَللُّ التي ال َتدري أين َتذهُب، بل ُتَدمِّ
كام قاَل تعاىل: )ڃ ڃ چ چ چ( ]آل عمران:19[، اإلسالُم هو احَللُّ 
ِة إىل أن َيِرَث اهلُل األرَض وَمن عليها، فقاَل  ألنَّ اهلَل تعاىل َرِضَ اإلسالَم دينًا للَبشيَّ
)1( حس�ن: رواه الطرباين يف »الدعاء« )1445( و احلاكم يف »املس�تدرك« )1924(، ]»السلس�لة الصحيحة« 

.])1540(
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تعاىل: )ڍ ڍ ڌ ڌ( ]املائدة:3[.

: ألن اهلَل تعاىل ال َيقبُل يوَم القيامِة دينًا سواُه، قاَل تعاىل: )ڦ  اإلسالُم هو اللُّ
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ( ]آل عمران[.

قاَل  الُل،  بعَد احلقِّ إال الضَّ ، وليَس  احَلقُّ يُن  الدِّ ألنه هو   : اإلسالُم هو اللُّ
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  )ٺ  تعاىل: 

ڤ ڤ ڦ ڦ( ]التوبة[.
ٍد l باإلسالِم؛ ألن اإلسالَم  ولذلَك جاَء األنبياُء مَجيعًا من آدَم q إىل حممَّ
وِل- فاإلسالُم  وحَده هو الذي َيَفُظ الَبشيََّة -عىل ُمستوى األفراِد واجلامعاِت والدُّ

يِن والنَّفِس والِعرِض واملاِل والعقِل. جاَء اهلُل به حلفِظ الدِّ

َل ِديَنُه َفاْقُتُلوُه«)1(. ِة؛ قاَل l: »َمْن َبدهَّ دَّ َع اهلُل حدَّ الرِّ يِن؛ رَشَ ِحفاظًا عىل الدِّ

ڭ  )ڭ  تعاىل:  قاَل  الِقصاَص،  اإلسالُم  َع  رَشَ النَّفِس؛  عىل  وحفاظًا 
)ۈئ  تعاىل:  وقاَل  ]البقرة[،  ۈ(  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی( ]األنعام:151[.

ويقوُل l: »اَل َيِلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َيْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلهَّ الُل َوَأينِّ َرُسوُل اللِ إاِلهَّ 
َمَعَة«)2(. اِرُك اجْلَ يِن التهَّ ايِن َواْلَاِرُق ِمَن الدِّ يُِّب الزهَّ ْفِس َوالثهَّ ْفُس بِالنهَّ بِإِْحَدى َثاَلٍث النهَّ

نى، قاَل تعاىل: )ڑ  َع اهلُل َحدَّ الَقذِف وحدَّ الزِّ وحفاظًا عىل الِعرِض؛ رَشَ
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں ڻ( ]النور[.
وقاَل تعاىل: )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

)1( صحيح: رواه البخاري )3017(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )6878(، ومسلم )1676(.
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ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( ]النور[.
وقاَل l: »ال يل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال الل وأين رسول الل إال 

ج-. اين -أي: امُلتَزوِّ يُِّب الزَّ بإحدى ثالث« فذكَر منها الثَّ

قِة، قاَل تعاىل: )ٺ ٺ  َع اهلُل حدَّ السَّ وحفاظًا عىل األمواِل، رَشَ
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( ]املائدة[.

َع َحدَّ اخَلمِر، قاَل تعاىل: )ٻ ٻ  َم اهلُل اخَلمَر، ورَشَ وحفاظًا عىل العقِل، َحرَّ
ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڄ ڄ ڄ ڃ( ]املائدة[.
ْمَر َفاْجِلُدوُه، َفإِْن َعاَد َفاْجِلُدوُه، َفإِْن َعاَد َفاْجِلُدوُه،  َب اْلَ وقاَل l: »َمْن َشِ

ابَِعِة َفاْقُتُلوُه«)1(. الَِثِة َأِو الرهَّ َفإِْن َعاَد يِف الثهَّ

واْحَفْظنِي  قائًِم،  باإِلْساَلِم  اْحَفظنِي  ُهمهَّ  »اللهَّ عاَء:  الدُّ هذا  يقوُل   l كاَن 
باإِلْساَلِم قاِعدًا، واْحَفظنِي باإِلْساَلِم راِقدًا وال ُتشِمت ب عدّوًا وال حاِسدًا« )2(.

الَل  اْحَفِظ  َكِلَمٍت؛  ُمَك  ُأَعلِّ إيِنِّ  ُغاَلُم!  »َيا   :n عّباسٍ  البِن  يقوُل  وكاَن 
 ،ِ َ، َوإَِذا اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْن بِاللهَّ اَهَك، إَِذا َسَأْلَت َفاْسَأِل اللهَّ َفْظَك، اْحَفِظ الَل َتِْدُه ُتَ َيْ
ٍء َقْد َكَتَبُه الُل  ٍء َلْ َيْنَفُعوَك إاِلهَّ بَِشْ َة َلِو اْجَتَمَعْت َعَل َأْن َيْنَفُعوَك بَِشْ َواْعَلْم َأنهَّ اأُلمهَّ
َكَتَبُه الُل َعَلْيَك،  َقْد  ٍء  وَك إاِلهَّ بَِشْ َلْ َيُضُّ ٍء  وَك بَِشْ َأْن َيُضُّ َوَلِو اْجَتَمُعوا َعَل  َلَك، 

ُحُف«)3(. ِت الصُّ ُرِفَعِت اأَلْقاَلُم َوَجفهَّ
)1( صحيح: رواه الرتمذي )1444(، وأمحد ) 93/4(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2381(.

)2(حس�ن: رواه الطرباين يف »الدعاء« )1445( و احلاكم يف »املس�تدرك« )1924(، ]»السلس�لة الصحيحة« 
.])1540(

اجلام�ع«  يع�ىل )2556(، ]»صحي�ح  وأب�و   ،)293/1 ( الرتم�ذي )2516(، وأمح�د  رواه  صحي�ح:   )3(
.])7957(
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فقد  التَزَم اإلسالَم يف حياتِه؛  بالتزاِم اإلسالِم، فمن  تعاىل يكوُن  اهللِ  فِحفُظ 
. ُمه من كلِّ سوٍء ورشٍّ َحِفَظ اهلَل؛ فَيحفُظه اهلُل، وُيَسلِّ

؛ فامُلستقبُل لإلسالِم -وهذا هو العنصر الثاني-:   إذا كاَن اإلسالُم هو احللَّ
يدعوُهم  فأخَذ  ُمبٍي،  وضالٍل  ورَشٍّ  جاهلّيٍة  يف  وهم  الّناِس  يف   l ُبِعَث 
ألصحابِه   l فيقوُل  واملسلِمَي،  لإلسالِم  امُلستقبَل  أن  هم  ُ وُيَبشِّ اإلسالِم،  إىل 
الّناُس؛  َفهُم  يَتخطَّ أن  خَيافوَن  َة،  ُقوَّ وال  هلم  حوَل  ال  الذيَن  َة  مكَّ يف  امُلستضَعفَي 
ففيه  القرآَن؛  وَيتلو عليِهُم  َمغِرهبا،  إىل  َمِشِقها  نيا من  الدُّ ُيبُشهم أنم سَيفتحوَن 

الُبشى أن امُلستقبَل لإلسالِم.

ومن اعتقَد أن امُلستقبَل لغرِي اإلسالِم؛ فهو جُمِرٌم يف حقِّ نفِسه، وجُمِرٌم يف حقِّ 
رسولِه، وجُمِرٌم يف َحقِّ دينِه.

)ٺ  تعاىل:  فقاَل  لإلسالِم،  امُلستقبَل  أن  كتابِه  يف  وجلَّ  عزَّ  أخرَبنا  فقد 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  )ڤ  تعاىل:  وق��اَل  ]التوبة[،  ڦ(  ڦ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ژ(  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٿ  تعاىل:  وقاَل  ]النور:55[، 

ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  )ے  تعاىل:  وقاَل  ]غافر[،  ڦ(  ڦ 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  )ۇئ  تعاىل:  وقاَل  ]الصافات[،  ۇ(  ۇ 

ىئ ىئ( ]الصف[.
وهذا كالُم ربِّنا، الذي ال يأتيِه الباطُل من بِي يَديه وال من َخلِفه.



317 الدعاء النافع

َة عىل أيدي  بوَن يف مكَّ ِة رسولِنا l؛ يقوُل l ألصحابِه وهم ُيَعذَّ ويف سنَّ
اَل  َمْوَت  َحْضَ إَِل  َصْنَعاَء  ِمْن  اِكُب  الرهَّ َيِسرَي  َحتهَّى  اأَلْمُر  َهَذا  نهَّ  َلُيتِمهَّ »واللِ  الكّفاِر: 

ُكْم َتْسَتْعِجُلون«)1(. ْئَب َعَل َغَنِمِه َوَلِكنهَّ َ، َأِو الذِّ اُف إاِلهَّ اللهَّ َيَ

سَيفتحوَن  أنم  ُمسَتضعفوَن-  َة  مكَّ يف  -وهم  أصحاَبه   l النَّبيُّ   ُ وُيَبشِّ
اَم، والِعراَق، والُقسطنطينّيَة، والبيَت األبيَض -بيَت ِكسى-؛  ِمَص، والَيمَن، والشَّ
ى ِفيَها  ؛ َوِهَى َأْرٌض ُيَسمهَّ وقد كاَن ما وَعَدهم، يقوُل l: »إنهَُّكْم َسَتْفَتُحوَن ِمْصَ

ا«)2(. ًة َوَرِحً ْم ِذمهَّ اْلِقرَياُط، َفإَِذا َفَتْحُتُموَها َفَأْحِسُنوا إَِل َأْهِلَها َفإِنهَّ َلُ

َوَمْن  بَِأْهِليِهْم  ُلوَن  َفَيَتَحمهَّ وَن،  ُيبِسُّ َقْوٌم  َفَيْأِت  اْلَيَمُن،  »ُتْفَتُح   :l ويقوُل 
وَن،  ُيبِسُّ َقْوٌم  َفَيْأِت  اُم،  الشهَّ َوُتْفَتُح  َيْعَلُموَن،  َكاُنوا  َلْو  ْم  َلُ َخرْيٌ  َواْلَِديَنُة  َأَطاَعُهْم، 
َوُتْفَتُح  َيْعَلُموَن،  َكاُنوا  َلْو  ْم  َلُ َخرْيٌ  َواْلَِديَنُة  َأَطاَعُهْم،  َوَمْن  بَِأْهِليِهْم  ُلوَن  َفَيَتَحمهَّ
َلْو  ْم  َلُ َواْلَِديَنُة َخرْيٌ  َأَطاَعُهْم،  َوَمْن  بَِأْهِليِهْم  ُلوَن  َفَيَتَحمهَّ وَن،  ُيبِسُّ َقْوٌم  َفَيْأِت  اْلِعَراُق، 

َكاُنوا َيْعَلُموَن«)3(.

ُة؟ َفَقاَل l: »َمِديَنُة  ُة َأْم ُروِميَّ اًل أُقْسَطْنِطينِيَّ وُسئَِل l: َأيُّ امْلَِديَنَتْيِ ُتْفَتُح َأوَّ
ُة )4(. اًل« َيْعنِي ُقْسَطْنِطينِيَّ ِهَرْقَل ُتْفَتُح َأوهَّ

ى َأْو آِل  ويقوُل l: »ُعَصْيَبٌة ِمَن اْلُْسِلِمَي َيْفتُحوَن اْلَبْيَت اأَلْبَيَض َبْيَت ِكْسَ
ى«)5(. ِكْسَ

ةِ َوالتهَّْمِكِي يِف اأَلْرِض«)6(. ْصَ ْفَعِة َوالنُّ َناِء َوالرِّ َة بِالسهَّ ْ َهِذهِ اآلمهَّ ويقوُل l: »َبشِّ

)1( صحيح: رواه البخاري )3612(.
)2( صحيح: رواه مسلم )2543(.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )1875(، ومسلم )1388(
)4( صحيح: رواه أمحد )176/2(، واحلاكم يف »املستدرك« )8662(، ]»السلسلة الصحيحة« )4([.

)5( صحيح: رواه مسلم )1822(.
)6( صحيح: رواه أمحد )134/5(، واحلاكم يف »املستدرك« )7862(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )23([
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فيا أّمَة اإلسالِم! ُعودوا إىل دينِكم، ُعودوا إىل إسالِمكم، الذي َنَزَل به جربيُل 
َغه إلينا، وَتَرَكنا عىل البيضاِء، ليُلها كَنهاِرها، ال  األمُي عىل قلِب رسولِنا l، فَبلَّ

. َيزيُغ عنها إال هالٌك أو ضالٌّ

َمَشاِرَقَها  َفَرَأْيُت  اأَلْرَض  ِلَ  وضم-  جع  َزَوى-أي:  الَل  »إِنهَّ   :l ويقوُل 
تِي َسَيْبُلُغ ُمْلُكَها َما ُزِوَي ِل ِمْنَها«)1(. ا، َوإِنهَّ ُأمهَّ َوَمَغاِرَبَ

ُك الُل َبْيَت َمَدٍر  َهاُر، َواَل َيْتُ ْيُل َوالنهَّ ويقوُل l: »َلَيْبُلَغنهَّ َهَذا اأَلْمُر َما َبَلَغ اللهَّ
ا ُيِعزُّ الُل بِِه اإِلْساَلَم،  يَن، بِِعزِّ َعِزيٍز َأْو بُِذلِّ َذلِيٍل، ِعزًّ َواَل َوَبٍر إاِلهَّ َأْدَخَلُه الُل َهَذا الدِّ

َوُذالًّ ُيِذلُّ الُل بِِه اْلُكْفَر«)2(.

َأْن  إَِذا َشاَء  َيْرَفُعَها  ُثمهَّ  َتُكوَن،  َأْن  الُل  َما َشاَء  ِفيُكْم  ُة  ُبوهَّ النُّ »َتُكوُن   :l وقاَل 
ِة، َفَتُكوُن َما َشاَء الُل َأْن َتُكوَن، ُثمهَّ َيْرَفُعَها  ُبوهَّ َيْرَفَعَها، ُثمهَّ َتُكوُن ِخاَلَفٌة َعَل ِمْنَهاِج النُّ
ا، َفَيُكوُن َما َشاَء الُل َأْن َيُكوَن، ُثمهَّ َيْرَفُعَها  إَِذا َشاَء الُل َأْن َيْرَفَعَها، ُثمهَّ َتُكوُن ُمْلًكا َعاضًّ
ًا، َفَتُكوُن َما َشاَء الُل َأْن َتُكوَن، ُثمهَّ َيْرَفُعَها إَِذا  إَِذا َشاَء َأْن َيْرَفَعَها، ُثمهَّ َتُكوُن ُمْلًكا َجْبِيهَّ

ِة ُثمهَّ َسَكَت«)3(. َشاَء َأْن َيْرَفَعَها، ُثمهَّ َتُكوُن ِخاَلَفٌة َعَل ِمْنَهاِج الُنُبوهَّ

َيفهُمه  الذي  اإلسالُم  وليَس   ،l حمّمٌد  به  جاَء  الذي  اإلسالِم  عىل  أي: 
اأُلسِس والقواعِد  َيقوُم عىل  الذي  َفهاًم خاطئًا؛ بل هو اإلسالُم  الّناِس  الكثرُي من 
ِة، وليَس اإلسالُم الذي َينطلُق من الَعواطِف،  نَّ ِة؛ َينطلُق من الكتاِب والسُّ الشعيَّ
ِة، ال؛ إنام هو اإلسالُم الذي قاَم  ومن امُلظاهراِت والتَّفجرياِت، ومن الُعقوِل احِلزبيَّ
وابُط عنَدهم: هي قاَل اهلُل، وقاَل رسوُل اهللِ l بَفهم  ٌد l وأصحاُبه، الضَّ به حممَّ

َسلِف األّمِة.
)1( صحيح: رواه مسلم )2889(.

)2( صحيح: رواه أمحد )103/4(، واحلاكم يف »املستدرك« )8326(، ]»السلسلة الصحيحة« )3([.
)3( حسن: رواه أمحد )273/4(، والبزار يف »مسنده« )2796(، ]»السلسلة الصحيحة« )5([.
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للُغَرباِء،  فُطوبى  بدَأ،  كام  َغريبًا، وسيعوُد غريبًا  اإلسالُم  بدأ  السلمون!  أهيا 
يَن يف وقٍت َفَسَد فيه النَّاُس، فُيصِلحوَن ما أفسَد الّناُس. الذين َيِملوَن هذا الدِّ

 سَيعوُد اإلسالُم، سَتعوُد اخِلالفُة إىل األرِض؛ لُتمأَل األرُض ِقسطًا وعداًل، 
كام ُمِلَئت ُظلاًم وَجورًا. ولِكن بامذا؟

بالُقبوِر؛  واِف  والطَّ ِك  بالشِّ ال  الّصادِق،  واإليامِن  حيحِة  الصَّ بالعقيدِة  أواًل: 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  )ڤ  اآليِة:  أوِل  يف  وجلَّ  عزَّ  اهلُل  يقوُل  ولذلَك 

ڄ(. ويف آخِر اآليِة: )ڎ ڈ ڈ ژ ژ( ]النور:55[.
ِك  بالشِّ ا  ُتباِرُز رهبَّ احلِة وَترِك املعايص، ال يعوُد اإلسالُم ألمِة  الصَّ باألعامِل  ثانيًا: 
فإن  باملَعايص،  ا  ُتباِرُز رهبَّ الِة،  الصَّ وَترِك  اخَلمِر،  بُشِب  ا  ُتباِرُز رهبَّ با،  وبالرِّ
َتركنا املعايَص وُعدنا إىل اهللِ، وُقمنا باألعامِل الّصاحلِة فإن اهلَل سبحاَنه وتعاىل؛ 
نا عىل أعدائِنا! يقوُل l: »إَِذا َتَباَيْعُتْم بِاْلِعيَنِة، َوَأَخْذُتْم َأْذَناَب اْلَبَقِر،  ينُصُ
َط الُل َعَلْيُكْم ُذالًّ اَل َيْنِزُعُه َحتهَّى َتْرِجُعوا  ْرِع، َوَتَرْكُتُم اجْلَِهاَد، َسلهَّ َوَرِضيُتْم بِالزهَّ

إَِل ِدينُِكْم«)1(.

الُفرقِة  وترِك  والعمِل-،  اإليامِن  من  َم  َتقدَّ ما  -عىل  واالعتصاِم  اِد  باالحتِّ ثالثًا: 
واالختالِف.

قاَل تعاىل: )ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( ]آل عمران:103[.

باجلهاِد  واالغتياالِت،  والتَّفجرياِت  بامُلظاَهراِت  ال  اهللِ،  سبيِل  يف  باجلهاِد  رابعًا: 
حيِح الذي غايُته هو رفُع )ال إلَه إال اهلُل( ودعوُة النَّاِس إىل )ال إلَه إال  الصَّ

فىل. اهلُل(، لتكوَن كلمُة اهللِ هي الُعليا، وكلمُة الذين كفروا السُّ

)1( صحي�ح لغ�ريه: رواه أب�و داود )3462(، وأمح�د ) 42/2(، وأب�و يع�ىل )5659(، ]»صحي�ح الرتغيب 
والرتهيب« )1389([.



الدعاء النافع320

إذا كاَن األمُر كذلَك فاإلسالُم هو احُللُّ واملستقبُل لإلسالِم.

العنصُر الثالُث -وهو اإلرهاُب يف ميزاِن اإلسالِم-: 
َة اختالٌط عجيٌب يف املفاهيِم، َتسَمُع الَعَجَب من امُلسلِمَي وغرِي املسلِمَي!  ثمَّ
األبرياِء  قتَل  أن  َيظنُّ  من  إرهاٌب، وهناَك  اهللِ  اجلهاَد يف سبيِل  أن  َيُظنُّ  من  فهناَك 

بياِن والنِّساِء جهاٌد يف سبيِل اهللِ. والصِّ
فيا أمََّة اإلسالِم! اإلرهاُب يف اإلسالِم قسمان: 

القسم األول: إرهاٌب مشوٌع ومأموٌر به.

القسم الثاين: إرهاٌب ممنوٌع ومنهيٌّ عنه.
�أم� �لإره�ُب �مل�سروُع و�مل�أموُر به

فهو اجلهاُد يف سبيِل اهللِ، فاألمُة امُلسِلمُة هلا -رشعًا- أن َتسَتِعدَّ بكلِّ ما َتِلُك من 
الِح؛ لرُتِهَب به أعداَء اهللِ وأعداَء اإلسالِم، وقد أمَر اهلُل تبارَك  ِة السِّ ِة اإليامِن وقوَّ ُقوَّ

)ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  تعاىل:  فقاَل  بذلَك،  َة  اإلسالميَّ األمَة  وتعاىل 
ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ( ]األنفال:60-59[.
l يقوُل وهو عىل املِنرَبِ:  ويقوُل عقبُة بُن عامٍر m: َسمعُت رسوَل اهللِ 
ْمُي َأاَل إِنهَّ  َة الرهَّ ْمُي َأاَل إِنهَّ اْلُقوهَّ َة الرهَّ »)ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ(؛ َأاَل إِنهَّ اْلُقوهَّ

ْمُي«)1(. َة الرهَّ اْلُقوهَّ

؛ اسَتَعدَّ إيامنّيًا ومادّيًا. وكاَن l إذا َخَرَج هو وأصحاَبه ملالقاِة الَعدوِّ

ُح باإليامِن الّصادِق  وملا كاَن اجلهاُد يف سبيِل اهللِ باقيًا إىل يوِم القيامِة؛ كاَن التَّسلُّ
الِح املاديِّ باقيًا إىل يوِم القيامِة؛ لتكوَن كلمُة اهللِ هي الُعليا،  والَعمِل الّصالِح والسِّ

)1( صحيح: رواه مسلم )1917(.
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. فىل؛ ومن أجِل إرهاِب الَعدوِّ وكلمُة الذين كَفروا السُّ

هذا إرهاٌب مشوٌع. فمن قاَل عن هذا: إنه إرهاٌب مذموٌم؛ فقد أخطَأ وَضلَّ 
َضالاًل ُمبينًا.

و�أم� �لإره�ب �ملذموم �ملنهي عنه:

اجَلريمُة؛ وهو  به؛ وهو  يقوموَن  الذين  َيرُفُضه اإلسالُم، وُيطاِرُد  الذي  فهو 
وامُلسَتَأَمنَي  مّييِّ  والذِّ واملَرىض،  نِّ  السِّ وكباِر  والنِّساِء  بياِن  الصِّ من  األبرياِء  َقتُل 

)چ چ چ ڇ  قاَل تعاىل:  َيرضاُه، كام  َيرُفُضه اإلسالُم وال  فهذا مما 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ڱ ڱ ڱ ں ں( ]املائدة[.
فاإلسالُم ال َيرىض أبدًا أن َيقُتَل امُلسلُم ُمسلاًم غرَيه، وال َيرىض للُمسلِم أن َيقتَل 

مّيًا أو أَحدًا من أهِل الكتاِب أيًا كاَن -إذا كاَن قد اسُتْؤمَن يف بالِد امُلسلِمَي-. ذِّ

ألعداِء  نقوُل  غاِر،  والصِّ األبرياِء  وقتُل  واالغتياالُت،  التَّفجرياُت،  فهذه 
اإلسالِم: ديُننا يرفُضها.

فاِع عن  للدِّ ؛  العدوِّ مُلالقاِة  األسلحِة  أنواِع  بكلِّ  َنستِعدَّ  أن  يأمُر  ديُننا  ولكن 
أرواِح املسلِمَي وبالِدهم، وإلعالِء كلمِة ال إلَه إال اهلُل، َوإلرهاِب أعداِء اهللِ.

نِّ واملدنيَِّي،  غاَر والنِّساَء وكباَر السِّ  إذا كاَن األمُر كذلَك؛ فالذي يقتُل الصِّ
، أيًا كاَن اسُمه، وأيًا كاَن حجُمه! جيب عىل البالد  وَيِدُم البيوَت: فهذا هو اإلرهايبُّ

اإلسالمية أن تقوهلا، وال ختاف يف اهلل لومة الئم.

وهذا  اإلرهابيَِّي،  ِفعَل  َفعلَت  امُلسلُم!  ا  أيُّ أنَت  له:  ُقلنا  مسلاًم  كاَن  فإن 
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اإلرهاُب ال َيرضاُه اإلسالُم.

وِل يف العاملِ؛ ُقلنا هلا: هذا إرهاٌب،  وإن كاَن كافرًا أو كانت دولًة من أكرِب الدُّ
وال َنخاُف.

، وما من  ِة امُلسلمِة إلرهاِب العدوِّ فاإلرهاُب الَحموُد: هو االستعداُد من األمَّ
ُح بكلِّ ما َتِلُك من أسلحٍة لَتحمَي نفَسها.  دولٍة عىل وجِه األرِض إال وهي َتتسلَّ

ِة املسلمِة؟ فهل جَيوُز هذا هلم؛ وال جيوُز لألمَّ

النِّساِء  وقتُل  الُبيوِت،  وتدمرُي  األبرياِء؛  قتُل  هو  الَذموُم:  واإلره��اُب 
واألطفاِل.

العنصُر الّرابع: نعوُذ باهلِل من مشاتِة األعداِء
واحَفظني  قائًم،  باإلسالِم  احَفظني  همهَّ  »اللهَّ العظيِم:  دعائِه  يف   l يقوُل 

باإلسالِم قاِعدًا، واحَفظني باإلسالِم راقدًا، وال ُتشِمت ب عدّوًا وال حاِسدًا«)1(.

عىل  الَقضاُء  هو  واحٌد،  هدُفها  واحدٌة،  ملٌة  والكفُر  ُكثٌر،  اإلسالِم  أعداُء   
تِه،  نا l يف ُسنَّ نا جلَّ وعال يف كتابِه، وأخرَبنا نبيُّ اإلسالِم وامُلسلِمَي، كام أخرَبنا ربُّ

قاَل تعاىل: )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( ]النساء:89[، وقاَل تعاىل: )ک 
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ( ]البقرة:109[، وقاَل تعاىل: )ڃ ڃ ڃ چ چ( -ملعاجلِة 

)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  يقولوَن؟! ال-  اإلرهاِب كام 
وقاَل  ]األنفال:36[،  ک(  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

تعاىل: )ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ( ]البقرة:217[.

)1( حسن: رواه الطرباين يف »الدعاء« )1445(، واحلاكم )1924(، ]»السلسلة الصحيحة« )1540([.
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َمُم  اأْلُ َتَداَعى-أي: يدعو بعضهم بعضًا- َعَلْيُكْم  َأْن  » ُيوِشُك   :l ويقوُل 
َكَلُة َعَل َقْصَعتَِها« )1(.. احلديث. ِمْن ُكلِّ ُأُفٍق َكَم َتَداَعى اأْلَ

-معَش  خرٌي  بكم  نزَل  فإذا  ]التوبة:8[  ڃ(  ڃ  ڃ  )ڃ 

امُلسلِمَي!- ساَءهم ذلَك، وإذا َنزَلت بُكم مصيبٌة َفِرحوا هبا، قاَل تعاىل: )ۅ ۉ 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ۇئ( ]البقرة:105[.

َيشَمتوا باإلسالِم  أن  وَن  ُيِبُّ باهللِ من رشِّ األعداِء؛ فهم  بد أن نستعيَذ  إذًا ال 
وامُلسلِمَي.

ُهمهَّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك  وكاَن l يستعيُذ باهلل من شامتِة األعداِء، فيقوُل l: »اللهَّ
ْيِن َوَغَلَبِة اْلَعُدوِّ َوَشَمَتِة اأَلْعَداِء«)2(. ِمْن َغَلَبِة الدهَّ

 :l َته أن َيستعيذوا باهللِ من َشامتِة األعداِء، يقوُل  وكاَن يأمُر أصحاَبه وأمَّ
َقاِء، َوُسوِء اْلَقَضاِء، َوَشَمَتِة اأَلْعَداِء«)3(. ِ ِمْن َجْهِد اْلَباَلِء، َوَدَرِك الشهَّ ُذوا بِاللهَّ »َتَعوهَّ

فاسَتعيذوا باهللِ من شامتِة األعداِء، وادُعوا اهلَل عزَّ وجلَّ أن َيفَظنا باإلسالِم، 
ِة. بوَّ وأن َينُصَ اإلسالَم وأهَله، العامِلَي به عىل منهاِج النُّ

همَّ أِعزَّ اإلسالَم واملسلِمَي. اللَّ

)1( صحيح: أبو داود )4297(، وأمحد )278/5(، والطيالس )992(، ]»صحيح اجلامع« )8183([
)2( حسن: رواه النسائي )5475(، وأمحد )173/2(، ]»السلسلة الصحيحة« )1541([.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )6616( ومسلم )2707(.
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دعاُء سؤاِل اهلِل العفَو والعافيَة يف الدنيا واآلخرة
وهو  جديٍد،  دعاٍء  مَع  تعاىل-  اهلُل  شاَء  -إن  اليوِم  هذا  يف  موعُدنا  اللِ!  عباَد 

نيا واآلخرِة. سؤاُل اهللِ الَعفَو والعافيَة يف الدُّ

ُوِجَد  االبتالِء واالمتحاِن، واإلنساُن  داُر  فيها: هي  َنعيُش  التي  نيا  الدُّ  هذه 
فيها لالمتحاِن واالبتالِء.

نيا أن  وقد َيرُد سؤاٌل عل األذهاِن وهو: هل جَيوُز للمسلِم وهو يف هذه الدُّ
وغرِي  واملرِض  ِب  والضَّ جِن  والسَّ األعداِء  -كُمالقاِة  إليه  وَيسعى  البالَء،  يَتمّنى 

ذلَك-؟

ييبنا عل هذا السؤال رسوُلنا l يف الديث التال: 

يقوُل عبُداهللِ بُن أيب أوىف m: إن رسوَل اهللِ l كاَن -يف بعِض أّياِمه التي 
اَل  النهَّاُس!  ا  َ »َأهيُّ مُس قاَم فيهم فقاَل:  الشَّ َمالِت  إذا  َينتظُر، حتى   - الَعدوَّ َلِقَي فيها 
َة  نهَّ اجْلَ َأنهَّ  َواْعَلُموا  وا،  َفاْصِبُ َلِقيُتُموُهْم  َفإَِذا  اْلَعاِفَيَة،  الَل  َوَسُلوا   ، اْلَعُدوِّ لَِقاَء  ْوا  َتَتَمنهَّ

ُيوِف«)1(. َت ِظاَلِل السُّ َتْ

 نستفيُد من هذا احلديِث: 
، فيقوُل: »ال تتمنهَّوا لقاء  أواًل: أن رسوَلنا l َينهى املسلِمَي أن يَتمنَّوا لقاَء الَعدوِّ

العدو«.

نيا  الدُّ الَعفَو والعافيَة يف  م دائاًم  امُلسلِمَي أن يسَألوا رهبَّ يأمُر   l أن رسوَلنا  ثانيًا: 
واآلخرِة، فيقوُل: »َوَسُلوا الَل العافيَة«.

)1( متفق عليه: رواه البخاري )2965(، ومسلم )1742(.
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- أن  ثالثًا: أن رسوَلنا l يأمُر امُلسلِمَي -إذا ُفرَض عليهم البالُء، كُمالقاِة العدوِّ
َيصرِبوا، فيقوُل: »فإذا لقيتموُهم فاصِبوا«.

لوا عىل  لَيتَحصَّ هادِة؛  الشَّ هم عىل طلِب  امُلسلِمَي وَيثُّ يأمُر   l أن رسوَلنا  رابعًا: 
ِة، فيقوَل: »واعلموا أن اجلنة تت ظالل السيوف«. اجَلنَّ

أبدًا  للُمسلِم  جَيوُز  ال  أنه  الّسابِق  احلديِث  من  لنا   ُ يَتبيَّ اإلس��الِم!  َة  أمهَّ
صعٌب  البالَء  فإن  إليه؛  وَيسعى  للبالِء  نفَسه  َض  ُيعرِّ أن  أو  البالَء،  َيتمّنى  أن 
َسِمعنا  فَكم  ال؟!  أم  أيثبُت  البالُء  به  َنَزَل  إذا  أنه  َيعلُم  ال  واإلنساُن  َنَزَل.  إذا 
به  َنَزَل  فإذا  للبالِء،  نفَسه  ُض  ُيَعرِّ امُلسلِمَي  من  ٍس  ُمتَحمِّ شباٍب  عن  وَعِلمنا 

 

َب-: إذا به َينتكُس بعَد البالِء عىل أمِّ رأِسه، فَيخرُج من  َب أو ُعذِّ -فُسِجَن أو ُضِ
ُر املسلِمَي مجيعًا، وإما أن َيرِجَع عن  جِن إما َيِمُل فكَر التَّكفرِي يف عقِله. فُيكفِّ السِّ

دينِه ُمرتّدًا إىل غرِي اإلسالِم.

نفَسه له. واألمثلُة عىل ذلَك  َض  ُيعرِّ أو  البالَء،  َيتمّنى  للُمسلِم أن  فال جيوُز 
)ٹ ٹ  امُلسلِمَي، فقاَل تعاىل:  اهلُل يف كتابِه عن مجاعٍة من  كثريٌة، فقد أخرَبنا 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( ]آل عمران[.
ِ َلَعِمْلَناُه؛  حابِة للنَّبيِّ l: َلْو َنْعَلُم َأيَّ اأَلْعاَمِل َأَحبُّ إىَِل اهللَّ وقال بعُض الصَّ

فأنزل اهلل: )ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ( ]الصف[)1(.

وه، فلام  وأخرَبنا اهلُل عزَّ وجلَّ يف كتابِه عن مجاعٍة قد َعَزموا عىل اجلهاِد وأحبُّ
وا منه، قاَل تعاىل: )ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ابُتلوا َكِرهوه وفرُّ
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

)1( صحيح: رواه الرتمذي )3309(، ]»صحيح الرتمذي« )2636([.
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ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( ]النساء[.

ِة رسوِل اهللِ l أحاديُث َتنهى امُلسلَم أن يَتمّنى البالَء. ويف سنَّ

َم يقوُل l ألصحابِه: »يا أهيا الناس! ال تتمنوا لقاء  ففي احلديِث الذي َتقدَّ
العدو«.

ِ! َوَكْيَف ُيِذلُّ  ويقوُل l: »ال َيْنَبِغي ِلُْؤِمٍن َأْن ُيِذلهَّ َنْفَسُه، ِقيَل: َيا َرُسوَل اللهَّ
َض ِمَن اْلَبالِء ِلَا ال ُيِطيُق«)1(. َنْفَسُه؟ َقاَل: َأْن َيَتَعرهَّ

عىل  فانتَكسوا  ِله،  حتمُّ عن  فَعَجزوا  لبالٍء،  أنفَسهم  ضوا  عرَّ شباٍب  من  فَكم 
هاِت رؤوِسهم. أُمَّ

فقاَل  الفرِخ،  مثَل  فصاَر  َضُعَف-،  َخَفَت -أي:  قد  l رجاًل  النَّبيُّ  وعاَد 
َأُقوُل:  ُكْنُت  َنَعْم،  َقاَل:  اُه؟«  إِيهَّ َتْسَأُلُه  َأْو  بَِشْىٍء  َتْدُعو  ُكْنَت  »َهْل   :l اهللِ  رسوُل 
 :l  ِ اهللَّ َرُسوُل  َفَقاَل  ْنَيا.  الدُّ ىِف  ىِل  ْلُه  َفَعجِّ اآلِخَرِة  ىِف  بِِه  ُمَعاِقبِى  ُكْنَت  َما  ُهمَّ  اللَّ
ْنَيا َحَسَنًة َوِف  الدُّ آتَِنا ِف  ُهمهَّ  اللهَّ ُقْلَت:  َأَفاَل  َتْسَتِطيُعُه-  ُتِطيُقُه -َأْو اَل  اَل   ِ »ُسْبَحاَن اللهَّ

اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النهَّاِر«. َقاَل: َفَدَعا اهلَل َلُه َفَشَفاُه)2(.

له  بام كاَن  نيا  الدُّ ُيعاِقَبه يف  أنه دعا ربَّه أن  جِل  الرَّ l عىل هذا  النَّبيُّ  فأنكَر 
)ۈ ٴۇ ۋ  يف اآلخرِة، فاإلنساُن ال َيستطيُع؛ فعليَك أن تسأَل ربََّك العافيَة: 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې( ]البقرة[.

وكان رجٌل حمٌب هللِ، ومن شدِة حبِّه هللِ طلَب من اهللِ أن خَيترَبه، فقاَل: )ليَس 

)1( حس�ن: رواه الرتم�ذي )2254(، وابن ماج�ه )4016(، وأمحد )405/5( الط�رباين يف »املعجم الكبري« 
)13325(، ]»السلسلة الصحيحة« )613([.

)2( صحيح: رواه مسلم )2688(.
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؛ فكيَفام ِشئَت فاخَترِبين( أي: أنه َطَلَب من اهللِ أن َيبتلَيه وخَيترَبه،  ل يف سواَك حظٌّ
ُق اجلوَز  فأخَذه الُعُس من ساعتِه -أي: ُحِصَ بوُله-، فكاَن يدوُر عىل املَكاتِب، ويفرِّ

اَب«)1(. ُكم الكذَّ بياِن، ويقوُل: ادُعوا لَعمِّ عىل الصِّ

ِة األمل يدوُر عىل  ، فلام َنَزل َبه البالُء؛ أخَذ من ِشدَّ ظنَّ املسكُي أن البالَء عزُّ
اَب! ُكُم الكذَّ ُع عليهُم احَللوى، ويقوُل هلم: اُدعوا لَعمِّ بياِن، ُيَوزِّ الصِّ

ال  حتى  اإلكراِه-  -عن  الكفِر  بكلمِة  َينِطَق  أن  للُمسلِم  َسَمَح  اإلسالُم  و   
َب من األعداِء وُطِلَب منه أن َينِطَق  َض نفَسه لإليذاِء واهلالِك، فاإلنساُن إذا ُعذِّ ُيَعرِّ
بكلمِة الُكفِر -وقلُبه ُمطمئٌِن باإليامِن-، فَيجوُز رشعًا له ذلَك؛ دَفعًا للبالِء؛ فكيَف 

ُض نفَسَك للبالِء، وَتطلُب من اهللِ أن َيبتلَيَك؟! ُتَعرِّ

َفَأْشُكَر  ُأَعاىَف  أَلْن  يقوُل:  دائاًم  رِي  خِّ الشِّ بِن  اهللِ  عبِد  بُن  ُف  مطرِّ كاَن  ولذلَك 
.)2( َأَحبُّ إَِلَّ ِمْن َأْن ُأْبَتىَل َفَأْصرِبَ

الَعفَو  اهلَل  يسألوا  أن  أمَرهم  البالَء؛  َيتمنَّوا  أن  امُلسلِمَي   l النَّبيُّ  َنى  َوملا 
والعافيَة. 

عاِء امُلستجاِب الذي  نا l -يف الدُّ ِة نبيِّ وقد جاَء ذلَك يف كتاِب ربِّنا ويف سنَّ
)ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ   : يف آخِر سورِة البقرِة-؛ يقوُل اهلُل عزَّ وجلَّ
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ 

حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  )يئ  الّشاهُد-  هو  ىئ(-وهذا 

خت مت( ]البقرة[.

)1( رواه أبو نعيم يف احللية )200/2(، و اخلطيب يف »تاريخ بغداد« )235/9(.
)2( رواه الطرباين يف »املعجم الكبري« )1766(.
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حيِح: أن اهلَل عزَّ وجلَّ قاَل بعَد  فقد َثبَت عن رسوِل اهللِ l يف احلديِث الصَّ
عاَء)1(. عاِء: »َنَعْم«؛ أي: استجاب الدُّ هذا الدُّ

نيا واآلخرِة!  وهذا رسوُلنا l يأمُر املسلَم أن يسأَل ربَّه العفَو والعافيَة يف الدُّ
ْوا  ا النهَّاُس! اَل َتَتَمنهَّ َ يقوُل l للُمجاهِديَن يف أرِض املعركِة وقبَل دخوِل املعركِة: »َأهيُّ

، َوَسُلوا الَل اْلَعاِفَيَة«)2(. لَِقاَء اْلَعُدوِّ

ُهمهَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك اْلَُعاَفاَة  ا اْلَعْبُد َأْفَضَل ِمْن: اللهَّ وقاَل l: »َما ِمْن َدْعَوٍة َيْدُعو ِبَ
ْنَيا َواآلِخَرِة«)3(. يِف الدُّ

l عىل  وقاَم أبو بكٍر m عىل املنرِب، ثم بكى، فقاَل: قاَم فينا رسوُل اهللِ 
ا  املنرِب، ثم بكى، فقاَل: »َسُلوا الَل اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة، َفإِنهَّ َأَحًدا َلْ ُيْعَط َبْعَد اْلَيِقِي َخرْيً

ِمَن اْلَعاِفَيِة«)4(.

؟  وجاَء رجٌل إىل النَّبيِّ l، فقاَل: يا رسوَل اهللِ! كيَف أقوُل حَي أسأُل ريبِّ
إاِلهَّ  َأَصابَِعُه  َمُع  -َوَيْ َواْرُزْقنِى  َوَعاِفنِى  نِى،  َواْرَحْ ِل  اْغِفْر  ُهمهَّ  اللهَّ »ُقِل:   :l قاَل 

َمُع َلَك ُدْنَياَك َوآِخَرَتَك«)5(. اَم- َفإِنهَّ َهُؤاَلِء َتْ اإِلْبَ

مني شيئًا أسأُله  l فقاَل: يا رسوَل اهللِ! علِّ بِّي  النَّ m إىل  وجاَء الَعّباُس 
اهلَل؟ فقاَل l: »سل الَل العافية«. فمكثُت أيامًا، ثم جئُت فقلُت: يا رسوَل اهللِ! 
اْلَعاِفَيَة يِف  َيا َعمهَّ َرُسوِل اللِ! َسِل الَل  »َيا َعبهَّاُس!  مني شيئًا أسأُله اهلَل؟ فقاَل ل:  علِّ

)1( صحيح: رواه مسلم )125(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )2965(، ومسلم )1742(.

)3( صحيح: رواه ابن ماجه )3851(، ]»السلسلة الصحيحة« )1138([.
)4( حس�ن صحي�ح: رواه الرتم�ذي )3558(، واب�ن ماج�ه )3849(، ]»صحي�ح الرتغي�ب والرتهي�ب« 

.])3387(
)5( صحيح: رواه مسلم )2697(.



329 الدعاء النافع

ْنَيا َواآلِخَرِة«)1(. الدُّ

ويف روايٍة ُأخرى: قاَل النَّبيُّ l له: »يا عباس! يا عمهَّ النبي! أكثر من الدعاء 
بالعافية«)2(.

أقوُل  ما  الَقدِر؛  ليلَة  َعلِمُت  إن  أرأيَت  اهللِ!  يا رسوَل   :p وقاَلت عائشُة 
ُهمهَّ إِنهََّك َعُفوٌّ ُتِبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّي«)3(. فيها؟ قاَل l: »َتُقولَِي: اللهَّ

أن يدعَو هبؤالِء  أَمره  ثم  الصالَة،   l النَّبيَّ  مُه  أسَلَم؛ علَّ إذا  جُل  الرَّ وكاَن 
نِي َواْهِديِن َوَعاِفنِي َواْرُزْقنِي«)4(. ُهمهَّ اْغِفْر ِل َواْرَحْ الكلامِت: »اللهَّ

الوتِر، والذي فيه:  الُقنوِت يف  n دعاَء  بَن علٍّ  l احلسَن  النَّبيُّ  م  وعلَّ
َوَباِرْك  ْيَت،  َتَولهَّ ِفيَمْن  نِي  َوَتَولهَّ َعاَفْيَت،  ِفيَمْن  َوَعاِفنِي  َهَدْيَت،  ِفيَمْن  اْهِديِن  ُهمهَّ  »اللهَّ
ُه اَل َيِذلُّ َمْن  ِل ِفيَم َأْعَطْيَت، َوِقنِي َشهَّ َما َقَضْيَت، إِنهََّك َتْقِض َواَل ُيْقَض َعَلْيَك، َوإِنهَّ

َنا َوَتَعاَلْيَت«)5(. َواَلْيَت، َواَل َيِعزُّ َمْن َعاَدْيَت، َتَباَرْكَت َربهَّ

العفَو  ربَّه  يسأَل  أن  وعليه  البالَء،  يَتمّنى  أن  للُمسلِم  جَيوُز  ال  أنه  لنا   َ تبيَّ  
بمالقاِة  البالُء  كاَن  فإن  َيصرَب،  أن  فعليه  ذلَك؛  بعَد  البالُء  به  َنَزَل  فإن  والعافيَة، 
 ،l ؛ فعىل املسلِم أن َيصرِبَ وَيثُبَت؛ استجابًة ألمِر اهللِ تعاىل وألمِر رسولِه العدوِّ

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  )ى  تعاىل:  قاَل 
)1( صحي�ح: رواه الرتمذي )3514(، وأمحد )209/1(، والبخاري يف » األدب املفرد « )726(، ]»صحيح 

اجلامع« )7938([.
)2( حسن صحيح: رواه احلاكم )1939(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )3390([.

)3( صحيح: رواه الرتمذي )3513(، ابن ماجه )3850(، وأمحد )171/6(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« 
.])3391(

)4( صحيح: رواه مسلم )2697(.
)5( صحيح: رواه أبو داود )1263(، والنسائي )1745(، وابن ماجه )1178(، وأمحد )199/1(، ]»إرواء 

الغليل « )429([.
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ۆئ ۈئ ۈئ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( ]األنفال[، وقاَل تعاىل: )ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ائ  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 

ىئ ىئ( ]األنفال[.

وا«)1(. وقاَل l: »َفإَِذا َلِقيُتُموُهْم َفاْصِبُ

أيوُب  فعَل  كام  وَيتِسَب،  َيصرِبَ  أن  امُلسلِم  فعىل  باملرِض؛  البالُء  كاَن  وإذا 
q: )ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( ]ص[.

اهلَل  البالَء، وأمَرهم أن يسألوا  َيتمنَّوا  امُلسلِمَي أن   l النَّبيُّ  وبعَد أن نى 
ذلَك:  عىل  َيصرِبوا  أن  عليهم  نفَسه  العدوُّ  َفرَض  إذا  وأمَرهم  والعافيَة،  العفَو 
لقيتموُهم  »فإذا   : العدوِّ أماَم  رِب  الصَّ اهللِ، وحثَُّهم عىل  اجلهاِد يف سبيِل  حثَُّهم عىل 
وَيِرُص -إذا  َيصرُب  فامُلسلُم  يوِف«.  السُّ َة تَت ظالِل  اجلنهَّ أن  واعَلموا  فاصِبوا، 
الكّفاِر؛  مع  معركٍة  يف  َدَخَل  إذا  امُلسلَم  ألن  هادِة؛  الشَّ عىل   - الَعدوِّ بلقاِء  ابُتِل 
شهيدًا  ماَت  وإن  احُلسنى،  فهي  انتَص  فإن  هادُة،  الشَّ وإما  النَُّص  إما  فجزاُؤه 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  )ڳ  تعاىل:  قاَل  ولذلَك  احُلسنى،  فهي 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ھ ھ ے( ]التوبة[.
هلم:  قاَل  بدٍر  غزوِة  يف  للقتاِل  امُلجاهِديَن   l النَّبيُّ  َصفَّ  أن  بعَد  ولذلَك 
 : َمِم اأَلْنَصاِرىُّ َمَواُت َواأَلْرُض، َقاَل: َيُقوُل ُعَمرْيُ ْبُن اْلُ ٍة َعْرُضَها السهَّ »ُقوُموا إَِل َجنهَّ
َفَقاَل  َبٍخ!  َبٍخ  َقاَل:  َنَعْم،  َقاَل:  َواأَلْرُض؟!  َمَواُت  السهَّ َعْرُضَها  ٌة  َجنهَّ  !ِ اللهَّ َرُسوَل  َيا 

)1(متفق عليه: رواه البخاري )2965(، ومسلم )1742(.
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ِ، إاِلهَّ َرَجاَءَة  ِ َيا َرُسوَل اللهَّ ِمُلَك َعَل َقْولَِك َبٍخ َبٍخ؟ َقاَل: اَل َواللهَّ ِ l: َما َيْ َرُسوُل اللهَّ
َيْأُكُل  َفَجَعَل  َقَرنِِه  ِمْن  َتََراٍت  َفَأْخَرَج  َأْهِلَها،  ِمْن  َفإِنهََّك  َقاَل:  َأْهِلَها،  ِمْن  َأُكوَن  َأْن 
َياٌة َطِويَلٌة -َقاَل- َفَرَمى بَِم  ا َلَ َ ، ُثمهَّ َقاَل: َلئِْن َأَنا َحيِيُت َحتهَّى آُكَل َتََراِت َهِذِه إِنهَّ ِمْنُهنهَّ

ْمِر، ُثمهَّ َقاَتَلُهْم َحتهَّى ُقتَِل« )1(. َكاَن َمَعُه ِمَن التهَّ

ِة، َفَأْلَقى  نَّ بِيِّ lَيْوَم ُأُحٍد: َأَرَأْيَت إِْن ُقتِْلُت َفَأْيَن َأَنا؟ َقاَل: يِف اجْلَ َقاَل َرُجٌل لِلنَّ
َتََراٍت يِف َيِدِه ُثمَّ َقاَتَل َحتَّى ُقتَِل )2(.

نهَُّة«)4(. ِ ُفَواَق)3( َناَقٍة َفَقْد َوَجَبْت َلُه اجْلَ يقوُل l: »َمْن َقاَتَل يِف َسبِيِل اللهَّ

َباَتْت  َوَعْيٌ   ،ِ اللهَّ َخْشَيِة  ِمْن  َبَكْت  َعْيٌ  اُر:  النهَّ ُهَم  َتَسُّ اَل  »َعْيَناِن   :l وقاَل 
.)5(»ِ ُرُس يِف َسبِيِل اللهَّ َتْ

تِه  إذًا يا عباَد اللِ! هذا النَّهُي عن َتنِّي لقاِء العدوِّ سبُبه أن اإلنساَن قد َيغرَتُّ بِصحَّ
َة سيَنتِصُ  ؛ وعنَدها ال َيضمُن أن الَعدَد والقوَّ تِه أو بَعدِده، فيتمّنى لقاَء العدوِّ أو بُقوَّ
ِتم  ِتم وعدِدهم وُعدَّ وا بُقوَّ ُكم َيَعَلُم أن بعَض امُلسلِمَي اَغرتُّ هبام عىل األعداِء، وكلُّ
ٍة، فام أغَنت عنهم كثرُتم شيئًا، وضاَقت  ِقلَّ َزَم اليوَم من  ُنَ يوَم ُحَنٍي، فقالوا: لن 

عليُهم األرُض بام َرُحَبت ثمَّ ولَّوا من أرِض املَعركِة ُمدبِريَن.

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  )ں  تعاىل:  ق��ال 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ( ]التوبة[.
)1( صحيح: رواه مسلم )1901(.

)2( متفق عليه: رواه البخاري )4046(، ومسلم )1899(.
)3( فواق الناقة:هو ما بي احللبتي من الراحة، وتضم فاؤه وتفتح.

)4( صحيح لغريه: رواه أبو داود )2543(، والرتمذي )1657(، والنسائي )3141(، وابن ماجه )2792(، 
وأمحد ) 235/5(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1278(.

)5( صحيح لغريه: رواه الرتمذي )1639(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1229([.
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ِة لِلنَِّص  عيَّ فاعَلموا عباَد اللِ! أن النََّص من عنِد اهللِ، مَع األخِذ باألسباِب الشَّ
تُِكم وَكثرتُِكم؛ قاَل تعاىل:  وا بُقوَّ عىل األعداِء، وإّياكم يا معَش امُلسلِمَي! أن تغرَتُّ

)ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( ]حممد[.

اللهمَّ انُصنا عىل أعدائِنا.
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الدعاُء عند املصيبة
عباَد الل! موعُدنا يف هذا اليوِم -إن شاء اهلل تعاىل- مَع دعاٍء جديٍد، أال وهو 

عاُء عنَد امُلصيبة. الدُّ

)ڳ  مصيبٌة:  فاملوُت  وُيصيُبه؛  اإلنساَن  ُيؤذي  ما  كلُّ  هي  املصيبُة   
ڱ ڱ(، واملرُض مصيبٌة، واخلوُف مصيبٌة، واجلوُع مصيبٌة، وإيذاُء الكّفاِر 
نيا  الدُّ هذه  يف  اإلنساُن  ُيشاُكها  الشوكُة  حتى  ُمصيبٌة،  والفعِل  بالُقوِل  للُمسلِمَي 

مصيبٌة وابتالء.

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  )ٺ  تعاىل:  قاَل 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
]البقرة[،  ڍ(  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  )ۈ  تعاىل:  وقال 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ( ]آل عمران[.
ويقوُل l: »اَل َيَزاُل اْلَباَلُء بِاْلُْؤِمِن َواْلَْؤِمَنِة ِف َنْفِسِه وولِده ومالِه َحتهَّى َيْلَقى 

الَل َتَباَرَك َوَتَعاَل َوَما َعَلْيِه َخِطيَئٍة«)1(.

ا ُيِصْب ِمْنُه«)2( -أي: يصيبه ببالء. ويقوُل l: »َمْن ُيِرِد الل بِِه َخرْيً

واإلنساُن  واملَِحِن،  والباليا  املصائِب  داُر  هي  فيها  َنعيُش  التي  نيا  الدُّ وهذه 
)1( حس�ن صحي�ح: رواه الرتم�ذي )2399(، وأمح�د )287/2(، والبخ�اري يف »األدب املف�رد« )494(، 

]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )3414([.
)2( صحيح: رواه البخاري )5645(.
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اِب. عاِم والشَّ رب أكثَر من حاجتِه إىل الطَّ وهو يف هذه الّداِر يف حاجٍة إىل الصَّ

َيا، ويتاُج إىل صرٍب عن معصيِة  يتاُج اإلنساَن إىل صرٍب عىل طاعِة اهللِ حتى ُيؤدِّ
اهللِ حتى ال َيقَع فيها، ويتاُج إىل صرٍب عىل املصائِب التي ُتصيُبه لياًل ونارًا.

 وهنا سؤال؛ ماذا جَيُِب عىل املسلِم إذا أصاَبته مصيبٌة من مصائِب الدنيا؟

اجلواب: جَيُِب عىل املسلِم إذا َنزَلت به مصيبٌة أمراِن اثنان.

ضا بقضاِء اهللِ وقدرِه. رُب والرِّ األمر األول: الصَّ

عاء. األمر الثاين: احلمُد واالسرتجاُع والدُّ

ضا بقضاِء اهللِ وقدِره. رُب والرِّ و أما بالنِّسبِة لألمِر األوِل: وهو الصَّ

لقولِه تعاىل: )ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ( ]البقرة[.

بِيُّ l بِاْمَرَأٍة َتْبِكي ِعْنَد َقرْبٍ َفَقاَل: »اتهَِّقي  وحلديِث أنٍس m قاَل: )َمرَّ النَّ
الَل َواْصِبِي«، َقاَلْت: إَِلْيَك َعنِّي، َفإِنََّك مَلْ ُتَصْب بُِمِصيَبتِي، َومَلْ َتْعِرْفُه، َفِقيَل هَلَا: إِنَُّه 
َم  ابَِي، َفَقاَلْت: مَلْ َأْعِرْفَك، َفَقاَل: »إِنهَّ بِيِّ l َفَلْم جَتِْد ِعْنَدُه َبوَّ بِيُّ l َفَأَتْت َباَب النَّ النَّ

ْدَمِة اأُلول«()1(. ْبُ ِعْنَد الصهَّ الصهَّ

 فالواجُب عىل امُلسلِم؛ إذا أصاَبته مصيبٌة؛ أن َيصرِبَ وَيرىض بقضاِء اهللِ وقدِره، 
ابِريَن ما مل ُيعِط غرَيهم من األجر والثواب. ألن اهلَل أعطى الصَّ

ُ الّصابريَن يف كتابِه. فاهلُل عزَّ وجلَّ ُيَبشِّ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  )ڤ  تعاىل:  قاَل 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ 

]البقرة[. ڍ( 
)1( متفق عليه: رواه البخاري )1283(، ومسلم )926(.
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)ىث يث  واهلُل عزَّ وجلَّ ُيعطي الّصابريَن أجَرهم بغرِي حساٍب، قاَل تعاىل: 
حج مج جح مح جخ( ]الزمر[.

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  )ڀ  تعاىل:  قاَل  الصابريَن،  مَع  وجلَّ  عزَّ  واهلُل 
ٺ( ]األنفال[.

واهلُل عزَّ وجلَّ ُيبُّ الّصابريَن، قاَل تعاىل: )ۅ ۉ ۉ ې(.

رب  نيا ألن بالصَّ  جَيُب عىل امُلسلِم أن َيصرَب إذا أصاَبته مصيبٌة من مصائِب الدُّ
ين. ُل عىل اإلمامِة يف الدِّ نتحصَّ

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  )چ  تعاىل:  قاَل 
ڌ ڌ( ]السجدة[.

نيا واآلخرِة، قاَل تعاىل: )ى ائ ائ ەئ  ُل عىل خرِي الدُّ رِب نتحصَّ بالصَّ
ەئ وئ( ]النحل[.

، َوَلْيَس َذاَك أَلَحٍد إاِلهَّ لِْلُمْؤِمِن؛  ُه َخرْيٌ وقاَل l: »َعَجًبا أَلْمِر اْلُْؤِمِن إِنهَّ َأْمَرُه ُكلهَّ
ا َلُه«)1(. اُء َصَبَ َفَكاَن َخرْيً ا َلُه، َوإِْن َأَصاَبْتُه َضهَّ اُء َشَكَر َفَكاَن َخرْيً إِْن َأَصاَبْتُه َسهَّ

ا َوَأْوَسَع ِمَن  ، َوَما ُأْعِطَي َأَحٌد َعَطاًء َخرْيً ُ ُه اللهَّ ْ ْ ُيَصبِّ وقاَل l: »..َوَمْن َيَتَصبهَّ
ْبِ«)2(. الصهَّ

ائ  )ائ  تعاىل:  قاَل  واآلخرِة،  نيا  الدُّ فالِح  عىل  ُل  َنتحصَّ رِب  بالصَّ
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ( ]آل عمران[.

تعاىل:  قاَل  واألرُض،  السامواُت  عرُضها  بَجنٍة  الفوِز  عىل  ُل  َنتحصَّ رِب  بالصَّ
)ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک( ]املؤمنون[.

)1( صحيح: رواه مسلم )2999(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )1469(، ومسلم )1053(.
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ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  )ڳ  تعاىل:  وقاَل 
ۀ ۀ ہ( ]الرعد[.

ِة؟ قاَل الرجُل:  n لرجٍل: أال أُريَك امرأًة من أهل اجلنَّ وقاَل ابُن عّباٍس 
ُف َفاْدُع  ُع، َوإيِنِّ َأَتَكشَّ وداُء أتت النَّبيَّ l فقالت: إيِنِّ ُأرْصَ بىل، قاَل: هذه املرأُة السَّ
ُة، َوإِْن ِشْئِت َدَعْوُت الَل َأْن ُيَعاِفَيِك، َفَقاَلْت:  نهَّ ِت َوَلِك اجْلَ اهلَل ِل، َقاَل: »إِْن ِشْئِت َصَبْ

َف، َفَدَعا َلَا«)1(. ُف َفاْدُع الَل َأْن اَل َأَتَكشهَّ ، َفَقاَلْت: إيِنِّ َأَتَكشهَّ َأْصِبُ

َة؛  نهَّ ْضُتُه ِمْنُهَم اجْلَ وقاَل l: »إِنهَّ الَل َقاَل: إَِذا اْبَتَلْيُت َعْبِدي بَِحبِيَبَتْيِه َفَصَبَ َعوهَّ
ُيِريُد َعْيَنْيِه«)2(.

ُه  وقاَل l: »َيُقوُل الُل َتَعاَل: َما لَِعْبِدي اْلُْؤِمِن ِعْنِدي َجَزاٌء إَِذا َقَبْضُت َصِفيهَّ
نهَُّة«)3(. ْنَيا ُثمهَّ اْحَتَسَبُه إاِلهَّ اجْلَ -أي: حبيبه- ِمْن َأْهِل الدُّ

ِه ِمْن َأْهِل اأَلْرِض  ويقوُل l: »إِنهَّ الَل اَل َيْرَض لَِعْبِدِه اْلُْؤِمِن إَِذا َذَهَب بَِصِفيِّ
نهَِّة«)4(.  َفَصَبَ َواْحَتَسَب َوَقاَل َما َأَمَرُه الُل بَِثَواٍب ُدوَن اجْلَ

وقاَل l: »َما ِمَن النهَّاِس ُمْسِلٌم َيُموُت َلُه َثاَلَثٌة ِمَن اْلَوَلِد َلْ َيْبُلُغوا اْلِْنَث، إاِلهَّ 
تِِه إِيهَّاُهم«)5(. َة بَِفْضِل َرْحَ نهَّ َأْدَخَلُه الُل اجْلَ

رِب وعدِم االستعجاِل َننتِصُ عىل أعدائِنا.  بالصَّ

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  )ۋ   : وجلَّ عزَّ  اهلُل  يقوُل 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )5652(، ومسلم )2576(.
)2( صحيح: رواه البخاري )5653(.
)3( صحيح: رواه البخاري )6424(.

)4( حسن: رواه النسائي )1871(، ]»صحيح اجلامع« )1851([ 
)5( صحيح: رواه البخاري )1381(.
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ېئ( ]آل عمران[.
َط اهلُل فيها الَعدوَّ عىل امُلسلِمَي يف  َة اإلسالِم! الّناُس يف هذه األياِم؛ التي َسلَّ أمهَّ

جوِع إىل دينِهم. مصيبٍة ال خَمرَج هلم منها إال بالرُّ

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  )ى  يقوُل:  وجلَّ  عزَّ  فاهلُل 
)ۈ ۈ ٴۇ  ]آل عمران[، وقاَل تعاىل:  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ( 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
]آل  ۈئ(  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

عمران[.

ا السلُم! إذا َسِمعَت ذلَك اإليذاَء من الكّفاِر بكالِمهم )ۋ ۅ  أهيُّ
فامذا  ائ(  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
نفعُل؟ )ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ( هذا هو كالُم ربِّنا، 

. هذا كتاُب ربِّنا َينِطُق باحلقِّ

بادِئ  l يف  عزَّ وجلَّ رسوَله  اهلُل  أمَر  ولذلَك  أعدائِنا  َننتِصُ عىل  رِب  بالصَّ  
رِب، فقاَل تعاىل: )ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  َة بالصَّ األمِر يف مكَّ

ۆئ( ]األحقاف:35[.

ّجاَل فَيذهُب  ماِن َينِزُل عيسى q فيأمُره اهلُل عزَّ وجلَّ أن َيقتَل الدَّ  يف آخِر الزَّ
دِّ بِفلسطَي فَيقتُله، وبعَدها يأيت يأجوُج ومأجوُج فيأمُر اهلُل تبارَك  إليه عنَد باِب اللُّ
ن هَو ومن مَعُه من املسلمي بجبل الطور ألنه ال  وتعاىل عيسى ابَن مريَم أن َيَتَحصَّ

ِقبَل له بيأجوَج ومأجوَج.

رِب وعدِم االستعجاِل. والنَّبيُّ l ُيريبِّ أصحاَبه عىل الصَّ
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ٌد ُبْرَدًة  فيقوُل خّباُب بن األرتِّ m: َشَكْوَنا إىَِل َرُسوِل اهللِ l َوْهَو ُمَتَوسِّ
ُجُل ِفيَمْن  َلُه يِف ِظلِّ اْلَكْعَبِة، ُقْلَنا َلُه: َأاَل َتْسَتْنِصُ َلَنا! َأاَل َتْدُعو اهلَل َلَنا! َقاَل: »َكاَن الرهَّ
َفُر َلُه يِف اأَلْرِض َفُيْجَعُل ِفيِه، َفُيَجاُء بِاْلِْنَشاِر َفُيوَضُع َعَل َرْأِسِه َفُيَشقُّ بِاْثَنَتْيِ  َقْبَلُكْم ُيْ
ِمِه ِمْن َعْظٍم، َأْو َعَصٍب  ِديِد َما ُدوَن َلْ ُه َذلَِك َعْن ِدينِِه، َوُيْمَشُط بَِأْمَشاِط اْلَ َوَما َيُصدُّ
اِكُب ِمْن َصْنَعاَء إَِل  نهَّ َهَذا اأَلْمُر َحتهَّى َيِسرَي الرهَّ ِ! َلُيتِمهَّ ُه َذلَِك َعْن ِدينِِه، َواللهَّ َوَما َيُصدُّ

ُكْم َتْسَتْعِجُلون«)1(. ْئَب َعَل َغَنِمِه َوَلِكنهَّ َ، َأِو الذِّ اُف إاِلهَّ اللهَّ َمْوَت اَل َيَ َحْضَ

رب. ه يف الصَّ فالواجُب عىل امُلسلِم إذا َنَزَلت به مصيبٌة أن َيصرَب ألنَّ اخلرَي كلَّ

ْبِ«)2(. ا َوَأْوَسَع ِمَن الصهَّ ولذلَك قاَل l: »...َوَما ُأْعِطَي َأَحٌد َعَطاًء َخرْيً

ْبُ ِضَياٌء«)3(. وقاَل l: »..َوالصهَّ

ضا إذا َنزَلت بَك ُمصيبٌة ما يل:  رِب والرِّ ومن األموِر التي ُتعُي عىل الصَّ

رِب والّصابريَن  ِة يف فضِل الصَّ نَّ َف عىل األدلِة التي جاَءت يف الكتاِب والسُّ 1- أن تتعرَّ
وقد َسِمعُتم بعضًا منها.

امواِت واألرِض  َره اهلُل قبَل خلِق السَّ ا املصاُب أن ما َنزَل بَك قد َقدَّ 2- أن تعَلَم أيُّ
بَخمسَي ألَف سنٍة.

)ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  قاَل تعاىل: 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې( ]احلديد[، مِلَ يا ربَّنا )ې ى ى ائ 

ائ ەئ ەئ وئ وئ( ]احلديد:23[.
نيا، وهي داُر البالِء، واملَِحِن، واملصائِب  ا املصاُب أنََّك يف داِر الدُّ 3- أن تعلَم أيُّ

)1( صحيح: رواه البخاري )3612(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )1469(، ومسلم )1053(.

)3( صحيح: رواه مسلم )223(.
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لقولِه تعاىل: )ۈ ۈ ٴۇ ۋ( ]آل عمران:186[.

ولقولِه l: »َما َيَزاُل اْلَباَلُء بِاْلُْؤِمِن َواْلُْؤِمَنِة ِف َنْفِسِه َوَوَلِدِه َوَمالِِه َحتهَّى َيْلَقى 
الَل َوَما َعَلْيِه َخِطيَئٌة«)1(.

4- أن َتعلَم أن يف املَصائِب والباليا فوائَد خفيًة وحكاًم مطوّيًة.

جوِع إىل اهلل. فَكم من مصيبٍة دفَعت صاحَبها إىل التَّوبِة والرُّ

ِع إىل اهلل. عاِء والتَّضُّ وَكم من مصيبٍة دفَعت صاحَبها إىل الدُّ

قاَل تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ( ]الروم:33[.

ُر اخَلطايا، لقولِه l: »َما ُيِصيُب اْلُْسِلَم ِمْن  رجاِت وُتَكفِّ واملصائُب َترفُع الدَّ
ْوَكِة ُيَشاُكَها إاِلهَّ  ، َواَل َحَزٍن، َواَل َأًذى، َواَل َغمٍّ َحتهَّى الشهَّ َنَصٍب، َواَل َوَصٍب، َواَل َهمٍّ

ا ِمْن َخَطاَياُه«)2(. َر الُل ِبَ َكفهَّ

ا امُلصاُب أن املصيبَة التي َنزَلت بَك دليٌل عىل حمبِة اهللِ لَك، وأّن أشدَّ  5- أن تعلَم أيُّ
الّناِس بالًء األنبياُء ثم األمثُل فاألمثل: 

َزاِء َمَع ِعَظِم اْلَباَلِء، َوإِنهَّ الَل إَِذا َأَحبهَّ َقْوًما اْبَتاَلُهْم،  قاَل l: »إّن ِعَظُم اجْلَ
ْخُط«)3(. َضا، َوَمْن َسِخَط َفَلُه السُّ َفَمْن َرِضَ َفَلُه الرِّ

وُسئَِل l: »َأيُّ النَّاِس َأَشدُّ َباَلًء؟ فقال l: »اأَلْنبَِياُء، ُثمهَّ اأَلْمَثُل َفاأَلْمَثُل، 
ِدينِِه  َوإِْن َكاَن يِف  َباَلُؤُه،  ِدينِِه ُصْلًبا، اْشَتدهَّ  َفإِْن َكاَن يِف  ِدينِِه،  اْلَعْبُد َعَل َحَسِب  ُيْبَتَل 
َكُه َيْمِش َعَل اأَلْرِض،  ُح اْلَباَلُء بِاْلَعْبِد، َحتهَّى َيْتُ ٌة، اْبُتِلَ َعَل َحَسِب ِدينِِه، َفَم َيْبَ ِرقهَّ

)1(حس�ن صحي�ح: رواه الرتم�ذي )2399(، وأمح�د )287/2(، والبخ�اري يف »األدب املف�رد« )494(، 
]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )3414([.

)2( صحيح: رواه البخاري )5642(
)3( حسن: رواه الرتمذي )2396(، وابن ماجه )4031(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب « )3407([.
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َوَما َعَلْيِه ِمْن َخِطيَئٍة«)1(.

ا املصاُب! تأسَّ بمن َقصَّ اهلُل عَلينا يف كتابِه وَقصَّ رسوُل اهللِ l يف ُسنَّته؛  6- أيُّ
رب عىل االبتالء. بوا لنا َمَثاًل أعظَم يف الصَّ عن الذيَن َضَ

 q بأيوَب  فَليتأسَّ  املَرُض  به  وطاَل  بَمرٍض  اهللِ!-  عباَد  -يا  ابُتِلَ  فَمن 
ٹ  : )ٿ ٿ ٹ  فقد ابُتِلَ بَمرِضه ثاميَن عشَة سنًة ومَع ذلَك قاَل اهلُل عزَّ وجلَّ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( ]ص[.
َب لنا َمَثاًل أعظَم يف  وَمن ابُتِلَ بِفراِق ولِده فليتأسَّ بَيعقوَب q فقد َضَ

رِب عىل ِفراِق الَولد. الصَّ

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  )ے   :q يعقوَب  عن  تعاىل  قاَل 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ( ]يوسف[.

َب لنا مثاًل أعظَم  جِن َمظلومًا فليتأسَّ بيوسَف q فقد َضَ وَمن ابُتِلَ بالسَّ
جون. جِن وحياِة السُّ رِب عىل السِّ يف الصَّ

ولذلَك ملا قاَل له إخوُته: )ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ( ]يوسف[.
َمثاًل  لنا  فَقد َضَبت  ُسَليٍم  بأمِّ  فلَتتأسَّ  بَفقِد ولِدها  النِّساِء  ابُتِلَيت من  وَمن 

رِب عىل موِت ولِدها. أعظَم يف الصَّ

جانِب  يف  وَوضعتُه   ، بيَّ الصَّ فَهيَّأِت  ولُدها  فامَت  املسجِد  إىل  زوُجها  خرَج 
l ومَعه أصحاُبه، فسأَل عن ولِده  اهللِ  َرَجَع زوُجها من عنِد رسوِل  فلاّم  البيِت 
رواه الرتم�ذي )2398(، واب�ن ماج�ه )4023(، وأمح�د )172/1(، ]»صحي�ح الرتغي�ب  )1(صحي�ح: 

والرتهيب« )3402([.
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بته  فقاَلت له: هدَأت نفُسه، وسَكن، وأرجو أن يكوَن قد اسرتاَح، فأتته بعشائِه فَقرَّ
وا، وَخرَج القوُم فقاَم زوُجها أبو طلحَة m إىل ِفراِشه فَوضَع رأَسه  إليهم فَتعشَّ
ُع قبَل ذلَك ثم جاَءت حتى َدَخَلت مَعه  ثم قاَمت وَتصنََّعت له أحسَن ما كاَنت َتَصنَّ
جِل إىل أهِله، ثم  يَب؛ فكاَن منه ما يكوُن من الرَّ الفراَش فام هو إال أن َوَجَد ريَح الطِّ
ًة ثم َقبَضه إليه فاحَتِسب  بعَد ذلَك قاَلت له: إن اهلَل عزَّ وجلَّ كاَن أعاَرَك ابَنك عاريَّ
َطْلَحَة  َأُبو  َفَخَرَج  َيْشَتِكي،  َطْلَحَة  اْبٌن أَلبِى  َكاَن  َقاَل:  َمالٍِك  ْبِن  َأَنِس  َعْن  واصرِب، 
، َفَلامَّ َرَجَع َأُبو َطْلَحَة َقاَل: َما َفَعَل اْبنِي؟ َقاَلْت ُأمُّ ُسَلْيٍم: ُهَو َأْسَكُن  بِيُّ َفُقبَِض الصَّ
 . بِيَّ ى، ُثمَّ َأَصاَب ِمْنَها، َفَلامَّ َفَرَغ َقاَلْت: َواُروا الصَّ َبْت إَِلْيِه اْلَعَشاَء َفَتَعشَّ مِمَّا َكاَن، َفَقرَّ
َقاَل:  ْيَلَة؟«  اللهَّ ْسُتُم  »َأْعرهَّ َفَقاَل:  ُه  َفَأْخرَبَ  l  ِ اهللَّ َرُسوَل  َأَتى  َطْلَحَة  َأُبو  َأْصَبَح  َفَلامَّ 

َم«)1(. ُهمهَّ َباِرْك َلُ َنَعْم، َقاَل: »اللهَّ

وعىل املرأِة إذا َفقَدت زوَجها أن تتأّسى بأمِّ َسلمَة p فقد َضَبت لنا َمثاًل 
وج. رِب عىل وفاِة الزَّ أعىل يف الصَّ

َموها بام هي منه براٌء فلتتأسَّ بأمِّ امُلؤمنَِي عائشَة  وَمن ابُتِليَت بكالِم الّناِس فاتَّ
رِب عىل كالِم الّناِس. p فَقد ضَبت لنا َمثاًل أعظَم يف الصَّ

نيا ُوِجَد لُيبَتىل  نيا هي داُر املصائِب والباليا واملحِن، واإلنساُن يف هذه الدُّ  الدُّ
وُيمَتحن.

نيا فعليه أن َيصرَب وَيرىض بقضاِء  وُقلنا: إن َمن َنزَلت به امُلصيبُة يف هذه الدُّ
اهللِ وقَدِره.

َمنا  عاِء الذي علَّ أما األمر الثاين: فعليه أن يمَد اهلَل وَيسرتِجَع، وأن يدعَو بالدُّ
النَّبيُّ l إّياه عنَد امُلصيبِة.

)1( متفق عليه: رواه البخاري )5470(، ومسلم )2144(، وأمحد )181/3( واللفظ من كل الروايات.
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لقولِه تعاىل: )ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ( ]البقرة[.

ِ l َيُقوُل: »َما ِمْن ُمْسِلٍم  وحلديِث أمِّ َسلمَة p قاَلت: »َسِمْعُت َرُسوَل اهللَّ
ُهمهَّ ْأُجْريِن يِف ُمِصيَبتِي  ا إَِلْيِه َراِجُعوَن، اللهَّ ِ َوإِنهَّ ا لِلهَّ : إِنهَّ ُ ُتِصيُبُه ُمِصيَبٌة َفَيُقوُل َما َأَمَرُه اللهَّ
َسَلَمَة  َأُبو  َماَت  َفَلامَّ  َقاَلْت:  ِمْنَها«،  ا  َخرْيً َلُه  الُل  َأْخَلَف  إاِلهَّ  ِمْنَها،  ا  َخرْيً ِل  َوَأْخِلْف 
ِ l، ُثمَّ إيِنِّ  ُل َبْيٍت َهاَجَر إىَِل َرُسوِل اهللَّ ُقْلُت: َأيُّ امْلُْسِلِمَي َخرْيٌ ِمْن َأبِى َسَلَمَة؟ َأوَّ

.)1(»l ِ ُقْلُتَها، َفَأْخَلَف اهلُل ِل َرُسوَل اهللَّ

ويقوُل l: »إَِذا َماَت َوَلُد اْلَعْبِد َقاَل الُل ِلاََلئَِكتِِه: َقَبْضُتْم َوَلَد َعْبِدي، َفَيُقوُلوَن: 
َنَعْم، َفَيُقوُل: َقَبْضُتْم َثَمَرَة ُفَؤاِدِه، َفَيُقوُلوَن: َنَعْم، َفَيُقوُل: َماَذا َقاَل َعْبِدي، َفَيُقوُلوَن: 

ْمِد«)2(. وُه َبْيَت اْلَ ِة َوَسمُّ نهَّ : اْبُنوا لَِعْبِدي َبْيًتا ِف اجْلَ ُ َجَع، َفَيُقوُل اللهَّ َحَِدَك َواْسَتْ

فَيجُب عىل املسلِم إذا َنَزَلت به مصيبُة أن َيصرَب وأن َيرىض بقضاِء اهللِ وقدِره 
هبذا  يدعَو  وأن  ڃ(  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  )ڄ  يقوَل  وأن   ، وجلَّ عزَّ  اهلَل  يمَد  وأن 
همَّ َأِجرين يف ُمصيَبتي واخُلفني خريًا منها« فإن َفعَل  عاِء وهو دعاُء امُلصيبِة »اللَّ الدُّ

ذلَك؛ أخلَف اهلُل له َخريًا منها.

وها هي أمُّ سَلمَة قاَلت وَدَعت فأخَلَف اهلُل هلا خريًا من زوِجها وهو رسوُل 
.l ِاهلل

نيا قسامن:  • واعَلموا أن املصائَب التي َتنِزُل عىل الَعبِد امُلسلِم يف هذه الدُّ

ر عنه خطاياه  لُيَكفِّ َسِمعُتم؛  املؤمِن كام  لَعبِده  اهللِ  ابتالٌء وامتحاٌن من  قسم: 
حتى َيمَش عىل األرِض وما عليه خطيئٌة، ولرَيفَع درجَته يف اجلنَّة.

)1( صحيح: رواه مسلم )918(.
)2( حس�ن لغ�ريه: رواه الرتم�ذي )1021(، وأمح�د )415/4(، والطيال�س )508(، ]»صحي�ح الرتغي�ب 

والرتهيب« )2012([
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قاَل  ولذلَك  اقرَتَفها  التي  معاصيه  بسبِب  لَِعبِده  اهللِ  من  عقاٌب  هو  وقسم: 
خب(  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  )ی  تعاىل: 

]الشورى[.

املعايص  بسبِب  عليهم؛  الُكّفاِر  َتسليِط  من  بامُلسلِمَي  َنزَل  الذي  فهذا   
عّية. واملخالفاِت الشَّ

ماُة يف خمالفٍة واحدٍة؛ خاَلفوا أمَر رسوِل اهللِ l وَنزلوا من  يف يوِم ُأحٍد وقَع الرُّ
َل النَُّص إىل هزيمٍة، وأصاهَبم  عىل اجلبِل لَيجَمعوا الغنائَم بعَد أن انتهِت املَعركُة وحَتوَّ

حابُة مما َنزَل هبم. َب الصَّ اَر يوَم بدٍر فَتعجَّ ما أصاَب الُكفَّ

اًم وُمَربِّيًا ملن جاَء بعَدهم: )ی ی ی  يقوُل اهلُل عزَّ وجلَّ ُمَعلِّ
جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت( ]آل عمران:165[.

َلِت النََّص إىل هزيمٍة، فانُظروا إىل امُلخالفاِت  خمالفٌة واحدٌة يا أمَة اإلسالِم َحوَّ
عيِة اليوَم يف امُلسلِمَي ال يعلُم عدَدها إال اهلُل، فهذا الذي َينِزُل بنا عقاٌب من اهللِ  الشَّ

لَنعوَد إليه، قاَل تعاىل: )ھ ھ ھ(.

هي  التي  وامُلصيبِة  اهللِ،  من  َبالٌء  هي  التي  امُلصيبِة  بَي  املسلُم  ُز  ُيميِّ فكيَف   
عقاٌب من اهلل؟

ُيميُز ذلَك بالنَّظِر إىل حالِه مَع اهلل.

فإن كاَن مستقياًم عىل طاعِة اهللِ بعيدًا عن معصيِة اهللِ فلَيعَلم بأن امُلصيبَة التي 
َنزَلت به هي ابتالٌء من اهلل.

وإن كاَن عاصيًا شاِردًا عىل اهللِ عزَّ وجلَّ وَنزَلت به مصيبٌة فلَيعَلم أنا عقاٌب 
من اهللِ عزَّ وجلَّ لرَيِجَع ويعوَد إليه بالتَّوبِة النَّصوح.
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َسَنًة،  َة  َعْشَ َثاَميِنَ  َباَلئِِه  يِف  َلبَِث   l  ِ اهللَّ َنبِيَّ  وَب  َأيُّ إِنَّ  ذلك:  عىل  والدليُل 
َفَرَفَضُه اْلَقِريُب َواْلَبِعيُد إاِلَّ َرُجَلْيِ ِمْن إِْخَوانِِه َكاَنا ِمْن َأَخصِّ إِْخَوانِِه، َكاَنا َيْغُدَواِن 
َأْذَنَبُه  َما  َذْنًبا  وُب  َأيُّ َأْذَنَب  َلَقْد   ِ َواهللَّ َتْعَلُم  لَِصاِحبِِه:  ا  َأَحُدمُهَ فَقاَل  َوَيُروَحاِن  إَِلْيِه 
 ، ُ ُه اهللَّ َة َسَنًة مَلْ َيْرمَحْ َأَحٌد ِمَن اْلَعامَلَِي، َقاَل َلُه َصاِحُبُه: َوَما َذاَك؟ َقاَل: ُمْنُذ َثاَمِن َعْشَ
وُب: اَل َأْدِري  ُجُل َحتَّى َذَكَر َذلَِك َلُه َفَقاَل َأيُّ َفَيْكِشُف َما بِِه، َفَلامَّ َراَح إَِلْيِه مَلْ َيْصرِبِ الرَّ
َ، َفَأْرِجُع  ُجَلْيِ َيَتَناَزَعاِن َفَيْذُكَراِن اهللَّ َما َتُقوُل، َغرْيَ َأنَّ اهلَل َيْعَلُم َأينِّ ُكْنُت َأُمرُّ َعىَل الرَّ

.)1(» ُر َعْنُهاَم َكَراِهَيَة َأْن ُيْذَكَر اهلُل إاِلَّ يِف َحقٍّ إىَِل َبْيتِي َفُأَكفِّ

أسأُل اهلَل العظيَم ربَّ العرِش العظيِم أن َيردَّ امُلسلِمَي إىل دينِهم رّدًا مجياًل.

)1( صحيح: رواه البزار )6333( و ابن حبان )2898(، ]»السلسلة الصحيحة« )17([.
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دعاُء االستسقاء
أهيا السلموَن! موعُدنا يف هذه اخُلطبِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- مَع دعاٍء جديٍد، 

أال وهو دعاُء االستسقاِء.

قيا من الَغري. غِة هو: طلُب السُّ و االستسقاُء يف اللُّ

هذا  وُيسّمى  منه،  قيا  السُّ َطَلَب  فقد  ماًء؛  اسِقني  لرجٍل  رجٌل  قاَل  فإذا 
إذا أجَدَبِت  قيا من اهللِ وحَده؛  السُّ ِع فهو: طلُب  استسقاًء، أما االستسقاُء يف الشَّ

األرُض وَقَحَط املطُر -عىل وجٍه خمصوٍص-.

عباَد الل! نَِعُم اهللِ علينا كثريٌة جدًا.

)پ  تعاىل:  وقاَل  ]النحل:53[،  ی(  ی  ی  ی  ىئ  )ىئ  تعاىل:  قاَل 
پ پ ڀ ڀ ڀ( ]إبراهيم:34[.

امِء   ومن نَِعِم اهللِ -تبارَك وتعاىل- عَلينا؛ نعمُة املطِر الذي َينِزُل عَلينا من السَّ
فبه حتَيا به البالُد والعباد .

تعاىل:  وقاَل  ]األنبياء:30[،  ڻ(  ڻ  ڻ  ڻ  ں  )ں  تعاىل:  قاَل  كام 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  )ڎ 

]الفرقان[،  ں(  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ 
ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  )ڌ  تعاىل:  وقاَل 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  )ہ  تعاىل:  وقاَل  ]النبأ[،  ک( 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ( ]السجدة[.
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وحَده،  اهلُل  هو  علينا  له  ُيَنزِّ الذي  امِء؛  السَّ من  علينا  َينزُل  الذي  املطُر  وهذا 
والذي َيفُظه لنا يف األرِض هو اهلُل -تبارَك وتعاىل- وحَده.

)ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  قاَل تعاىل: 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ( ]الفرقان[، وقاَل تعاىل: 
ائ(  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  )ۈ 

جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  )ۈئ  تعاىل:  وقاَل  ]الشورى[، 

مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ 
)ٱ ٻ ٻ  تعاىل:  وقاَل  ]النور[،  ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ( 
تعاىل:  وقاَل  ]املؤمنون[،  ٺ(  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  )ے 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  )ڇ  تعاىل:  وقاَل  ]الواقعة[،  ۉ(  ۉ  ۅ  ۅ 
ڌ ڎ ڎ ڈ( ]امللك[.

امِء هو اهلُل، والذي َيرَحُم العباَد هو اهلُل وحَده،  ُينزل الغيَث من السَّ  فالذي 
قاَل  كام  النَِّعِم  لزواِل  سبٌب  فاملعايص  املعايص،  بسبِب  املطَر  َرُموَن  ُيْ والّناُس 

القائُل: 
فارَعها نعمٍة  يف  ك��ن��َت  إذا 

 

اإلل��ِه بُشكِر  عليها  وح��اِف��ظ 

 

ف���إن املَ���ع���ايص ُت���زي���ُل ال��نِّ��َع��م

 

ف����إن اإلل������َه رسي�����ُع ال��نِّ��َق��م

 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   : وجلَّ عزَّ  اهلُل  ويقوُل 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ 



347 الدعاء النافع

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڍ(  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ 
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ]األعراف[، وقاَل تعاىل: 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ( ]سبأ[، ما هو املطلوُب من 
ڤ  ڤ  ڤ  )ٹ  َفعلوا:  فامذا  يشكَر،  أن  النَِّعِم؟  هذه  إزاَء  اإلنساِن 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( ]سبأ[.
يِل والنَّهاِر  يِل والنَّهاِر، واهلُل غنيٌّ عّنا، ونحُن َنعصيه باللَّ نِعٌم نتَقّلُب فيها باللَّ

ونحُن الفقراُء إىل اهللِ )ک ک گ گ گ( ]عبس[.

. نا لنا َمَثاًل يف كتابِه لَنعترِبَ  وَيِضُب ربُّ

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  )ٿ  تعاىل:  قاَل 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ ڃ چ( ]النحل[.
ا الّناُس! أنتم َتسَتبِطئوَن نزوَل املطِر، وأنا َأستبطُئ  قاَل بعُض الّصاحِلَي: )أيُّ

امِء(. نزوَل احلجارِة عليُكم من السَّ

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  )ڍ  تعاىل:  وقاَل 
کک ک گ گ گ گ( ]إبراهيم[.

ًة:  ًة ونعمِة املطِر خاصَّ نًا أن املعايَص سبٌب حلرماِن النَِّعِم عامَّ ويقوُل l ُمَبيِّ
َتْظَهِر  َلْ   : ُتْدِرُكوُهنهَّ َأْن   ِ بِاللهَّ َوَأُعوُذ  ِبِنهَّ  اْبُتِليُتْم  إَِذا  ٌس  َخْ اْلَُهاِجِريَن!  َمْعَشَ  »َيا 
َلْ َتُكْن  تِي  اُعوُن َواأَلْوَجاُع الهَّ ا إاِلهَّ َفَشا ِفيِهُم الطهَّ اْلَفاِحَشُة يِف َقْوٍم َقطُّ َحتهَّى ُيْعِلُنوا ِبَ



الدعاء النافع348

نَِي،  بِالسِّ ُأِخُذوا  إاِلهَّ  َواْلِيَزاَن  اْلِْكَياَل  َيْنُقُصوا  َوَلْ  َمَضْوا،  ِذيَن  الهَّ َأْساَلِفِهُم  يِف  َمَضْت 
ْلَطاِن َعَلْيِهْم، َوَلْ َيْمَنُعوا َزَكاَة َأْمَواِلِْم، إاِلهَّ ُمنُِعوا اْلَقْطَر ِمَن  ِة اْلَُؤوَنِة، َوَجْوِر السُّ َوِشدهَّ
َط الُل  َمِء، َوَلْواَل اْلَبَهائُِم َلْ ُيْمَطُروا، َوَلْ َيْنُقُضوا َعْهَد اللِ، َوَعْهَد َرُسولِِه، إاِلهَّ َسلهَّ السهَّ
ُتُهْم بِِكَتاِب  َأئِمهَّ ُكْم  َلْ َتْ َأْيِدهيِْم، َوَما  َفَأَخُذوا َبْعَض َما يِف  ا ِمْن َغرْيِِهْم،  َعَلْيِهْم َعُدوًّ

، إاِلهَّ َجَعَل الُل َبْأَسُهْم َبْيَنُهْم«)1(.  ُ وا ِمهَّا َأْنَزَل اللهَّ ُ اللِ، َوَيَتَخريهَّ

- وُينِزَل عليُكُم املطَر  فإذا أردُتم -يا عباَد اهللِ!- أن يرمَحُكُم اهلُل -عزَّ وجلَّ
فعليُكم بام يل: 

يِن عقيدًة وعبادًة ومنهجًا وخلقًا. جوِع إىل الدِّ أواًل: برَتِك املَعايص والرُّ

 l واِء فإذا أخَذنا بوصيِة رسوِل اهللِ  الدَّ اَء وبَي  الدَّ  َ l قد َبيَّ النَّبيَّ  ألن 
ْرِع،  بِالزهَّ َوَرِضيُتْم  اْلَبَقِر،  َأْذَناَب  َوَأَخْذُتْم  بِاْلِعيَنِة،  َتَباَيْعُتْم  »إَِذا   :l يقوُل  َسِعْدنا، 

َط الُل َعَلْيُكْم ُذالًّ اَل َيْنِزُعُه َحتهَّى َتْرِجُعوا إَِل ِدينُِكْم«)2(. َوَتَرْكُتُم اجْلَِهاَد، َسلهَّ

. ثانيًا: عَلينا باالستغفاِر والتَّوبِة إىل اهللِ عزَّ وجلَّ

فإن استغَفرنا وُتبنا إىل اهللِ، َنَزَل َعلينا املطُر، وَنَصنا اهلُل، يقوُل اهلُل عزَّ وجلَّ 
ٻ  ٻ  ٻ  مئٱ  حئ  جئ  ی  ی  ی  )ی  نوٍح  لساِن  عىل 

ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ( ]نوح[.

ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  )ۇئ   :q هوٍد  لساِن  عىل  تعاىل  وقاَل 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ( 
]هود[.

)1( صحيح لغريه: رواه ابن ماجه )4019(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب « )1761([.
)2( صحي�ح لغ�ريه: رواه أب�و داود )3462(، وأمح�د ) 42/2(، وأب�و يع�ىل )5659(، ]»صحي�ح الرتغيب 

والرتهيب« )1389([.
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فأمَرها  جًة؛  ُمترَبِّ ابنَته  رأى  النَِّص؛  إىل  ُع  َيتطلَّ ممَّن  اهللِ!-  عباَد  -يا  ِمّنا  َمن   
با توبًة  الِة؟! ومن مّنا ترَك الرِّ باحِلجاِب؟! وَمن ِمّنا رأى ولَده ال ُيَصلِّ فأَمره بالصَّ
الَة وال َيعِرُف املسجَد إال يف يوِم اجُلمعِة حاَفَظ عىل  ن َترَك الصَّ إىل اهلل؟ ومن ِمّنا ممَّ

ًة؟! يا أّمَة اإلسالِم إىل متى الَغفلُة؟  ًة وعىل صالِة الَفجِر خاصَّ الِة عامَّ الصَّ

وا من أحواهِلم؛ من حاِل الفساِد  ثالثًا: عىل املسلمَي إذا أرادوا أن َيرمَحهُم اهلُل أن ُيَغريِّ
إىل حاِل الصالِح.

َ نحُن أواًل، فإن  َ اهلُل من حالِنا، فالبدَّ أن ُنَغريِّ ها اهلُل؛ َغريَّ نا إىل حاٍل ُيِبُّ فإذا غريَّ
 ، ُ ُل وال َتَتَغريَّ َ اهلُل ما هبم، ال، إن هللِ يف هذا الكوِن ُسَننًا ال َتتبدَّ النَّاَس َينتظروَن أن ُيَغريِّ
ِة، ومن اهلزيمِة  لِّ إىل الِعزَّ نا وَيرىض؛ غريَّ اهلُل ما بنا من الذُّ نا إىل ما ُيِبُّ ربُّ إذا َتَغريَّ
إىل  الُكفِر  من   ِ بالتَّغريُّ أواًل،  نحُن  نبدَأ  أن  فالبدَّ  الِغنى،  إىل  الَفقِر  النَِّص، ومن  إىل 
ِة، ومن سامِع الغناِء إىل سامِع  نَّ ِك إىل التَّوحيِد، ومن البِدعِة إىل السُّ اإليامِن، ومن الشِّ
ِة  الِة إىل امُلحافظِة عليها، ومن التَّحاُكِم إىل الَقوانِي الَوضعيَّ الُقرآِن، ومن َترِك الصَّ

إىل التَّحاُكِم لشِع اهلل.

ڭ(  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  )ھ  ق��اَل:  وجلَّ  عزَّ  اهلَل  ألن 
]الرعد:11[.

-سبحاَنه-  اهللِ  إىل  هوا  َيتوجَّ أن  اهلُل  يرمَحهُم  أن  أرادوا  إذا  امُلسلِمَي  عىل  رابعًا: 
باالستسقاِء.

النَّبيِّ  ِع إىل اهللِ، وقد َصحَّ عن  عاِء والتَّضُّ الِة والدُّ واالستسقاُء يكوُن بالصَّ
l أنه اسَتسقى عىل وجوٍه: 

الوجُه األول: أنه اسَتسقى l يوَم اجُلمعِة عىل املِنرِب يف أثناِء ُخطبتِه.
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َعٍة ِمْن َباٍب َكاَن َنْحَو َداِر  يقوُل أنٌس m: »َأنَّ َرُجاًل َدَخَل امْلَْسِجَد َيْوَم مُجُ
َيا  َقاَل:  ُثمَّ  َقائاًِم،   l َفاْسَتْقَبَل َرُسوَل اهللِ  ُطُب،  خَيْ َقائٌِم   l اْلَقَضاِء، َوَرُسوُل اهللِ 
 l ُِبُل، َفاْدُع اهلَل ُيِغْثنا، َفَرَفَع َرُسوُل اهلل َرُسوَل اهللِ! َهَلَكِت اأَلْمَواُل َواْنَقَطَعِت السُّ
ِ َما َنَرى يِف  ُهمهَّ َأِغْثَنا!« َقاَل َأَنٌس: َواَل َواهللَّ ُهمهَّ َأِغْثَنا! اللهَّ ُهمهَّ َأِغْثَنا! اللهَّ َيَدْيِه ُثمَّ َقاَل: »اللهَّ
اَمِء ِمْن َسَحاٍب، َواَل َقَزَعًة، َوَما َبْيَنَنا َوَبْيَ َسْلٍع ِمْن َبْيٍت َواَل َداٍر، َقاَل: َفَطَلَعْت  السَّ
 ِ ْت ثمَّ َأْمَطَرْت، َفاَل َواهللَّ اَمَء اْنَتَشَ َطِت السَّ ِس، َفَلامَّ َتَوسَّ ْ ِمْن َوَرائِِه َسَحاَبٌة ِمْثُل الرتُّ
 l ُمَعِة َوَرُسوُل اهللِ  اجْلُ اْلَباِب يِف  َذلَِك  ِمْن  َدَخَل َرُجٌل  ُثمَّ  ا،  ْمَس ِستًّ َرَأْيَنا الشَّ َما 
ُبُل،  ُطُب، َفاْسَتْقَبَلُه َقائاًِم َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ! َهَلَكِت اأَلْمَواُل َواْنَقَطَعِت السُّ َقائٌِم خَيْ
ُهمهَّ َحَواَلْيَنا َواَل  ا، َقاَل: َفَرَفَع َرُسوُل اهللِ l َيَدْيِه ُثمَّ َقاَل: »اللهَّ َفاْدُع اهلَل ُيْمِسْكَها َعنَّ
َجِر«، َقاَل: َفَأْقَلَعْت  َراِب َوُبُطوِن اأَلْوِدَيِة َوَمَنابِِت الشهَّ ُهمهَّ َعَل اآلَكاِم َوالظِّ َعَلْيَنا، اللهَّ

ْمِس«)1(. َوَخَرْجَنا َنْمِش يِف الشَّ

الوجه الثاين: هو اخلروُج إىل امُلَصىلَّ وصالُة اإلماِم بالّناِس ركَعتِي جَيَهُر فيهام 
بالقراءِة.

 m زيد  بن  عبِداهلل  حديُث  امُلَصىلَّ  يف  االستسقاِء  صالَة  أن  ليُل عىل  والدَّ
، َفاْسَتْسَقى َفاْسَتْقَبَل اْلِقْبَلَة..«)2(. يقول: »َخَرَج إىَِل امْلَُصىلَّ

عَي إىل اهللِ  عَي ُمَتضِّ وخَيرُج الّناُس إىل االستسقاِء ُمَتَذلِّلَي ُمَتواِضعَي ُمَتخشِّ
 l n قاَل: »َخَرَج رسوُل اهللِ  ليُل عىل ذلَك حديُث ابِن عّباٍس  -تعاىل- والدَّ

عًا«)3(. عًا ُمَتَضِّ لالستسقاِء ُمَتَذلِّاًل ُمَتواِضعًا ُمَتَخشِّ

ِع إىل اهللِ تعاىل؛  ِع والتَّخشُّ لِّ والتَّواضِع والتَّضُّ خَيرُج الّناُس عىل حالٍة من الذُّ
)1( متفق عليه: رواه البخاري )1014(، ومسلم )897(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )1012(، ومسلم )894(.

)3( حسن: رواه الدارقطني )68/2( و الاكم )1218(، ]»إرواء الغليل« )669([.
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يَّاراِت الفارهِة، وَخرجنا وكأننا ال ُنريُد  ِة أو بالسَّ ا إذا َخرجنا باملالبِس اإلفَرنجيَّ أمَّ
املطَر من اهللِ؛ فقد خاَلفنا سنَّة نبيِّنا يف االستسقاِء.

ُيصل اإلماُم ركعَتِي، جَيَهُر فيهام بالقراءِة بدوِن أذاٍن وال إقامٍة.

َه إىَِل اْلِقْبَلِة َيْدُعو  بِيُّ l َيْسَتْسِقي َفَتَوجَّ حلديِث عبِداهللِ بن زيٍد قاَل: »َخَرَج النَّ
َل ِرَداَءُه ثمَّ َصىلَّ َرْكَعَتْيِ َجَهَر ِفيِهاَم بِاْلِقَراَءِة«)1(. َوَحوَّ

ْبُن  َوَزْيُد  َعاِزٍب،  ْبُن  اُء  اْلرَبَ َمَعُه  َوَخَرَج   ، اأَلْنَصاِريُّ َيِزيَد  ْبُن  اهللِ  َعْبُد  َخَرَج 
ُثمَّ  َفاْسَتْغَفَر  ِمْنرَبٍ،  َغرْيِ  َعىَل  ِرْجَلْيِه  َعىَل  هِبِْم  َفَقاَم  َفاْسَتْسَقى،  اهلل عنهم  َأْرَقَم رىض 

ْن َومَلْ ُيِقْم)2(. َهُر بِاْلِقَراَءِة، َومَلْ ُيَؤذِّ َصىلَّ َرْكَعَتْيِ جَيْ

وقاَل ابُن بّطاٍل: أمَجعوا عىل أْن ال أذاَن وال إقامَة لالستسقاِء)3(.

َل رداَءه. وِّ عاِء واالستِغفاِر وُيَ وعىل اإلماِم أن ُيكثَِر من الدُّ

َفَأَمَر  امْلََطِر،  ُقُحوَط   l  ِ اهللَّ َرُسوِل  إىَِل  النَّاُس  »َشَكى   :p عائشُة  تقوُل 
َفَخَرَج  َعائَِشُة:  َقاَلْت  ِفيِه،  ُرُجوَن  خَيْ َيْوًما  النَّاَس  َوَوَعَد   ، امْلَُصىلَّ ىِف  َلُه  َفُوِضَع  بِِمْنرَبٍ 
َ l َومَحَِد اهلَل َعزَّ  ْمِس، َفَقَعَد َعىَل امْلِْنرَبِ َفَكربَّ l ِحَي َبَدا َحاِجُب الشَّ  ِ َرُسوُل اهللَّ
َوَجلَّ ُثمَّ َقاَل: »إِنهَُّكْم َشَكْوُتْم َجْدَب ِدَياِرُكْم، َواْستِْئَخاَر اْلََطِر َعْن إِبهَّاِن َزَمانِِه َعْنُكْم، 
ْمُد  َوَقْد َأَمَرُكُم الُل َعزهَّ َوَجلهَّ َأْن َتْدُعوُه، َوَوَعَدُكْم َأْن َيْسَتِجيَب َلُكْم، ُثمهَّ َقاَل: )اْلَ
ُهمهَّ  يِن( اَل إَِلَه إاِلهَّ الُل َيْفَعُل َما ُيِريُد، اللهَّ ِحيِم َمِلِك َيْوِم الدِّ ِن الرهَّ ْحَ ِ َربِّ اْلَعاَلَِي الرهَّ لِلهَّ
َأْنَت الُل اَل إَِلَه إاِلهَّ َأْنَت اْلَغنِىُّ َوَنْحُن اْلُفَقَراُء، َأْنِزْل َعَلْيَنا اْلَغْيَث َواْجَعْل َما َأْنَزْلَت َلَنا 
َل  ْفِع َحتهَّى َبَدا َبَياُض إِْبَطْيِه، ُثمهَّ َحوهَّ ًة َوَباَلًغا إَِل ِحٍي، ُثمهَّ َرَفَع َيَدْيِه َفَلْم َيَزْل ِف الرهَّ ُقوهَّ
َل ِرَداَءُه َوُهَو َراِفٌع َيَدْيِه، ُثمهَّ َأْقَبَل َعَل النهَّاِس، َوَنَزَل  َب َأْو َحوهَّ َعَل النهَّاِس َظْهَرُه، َوَقلهَّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )1012(، ومسلم )894(.
)2( رواه البخاري )1022( تعليقًا 

)3( »فتح الباري« )514/2(.
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َيْأِت  َفَلْم   ،ِ َفَأْنَشَأ الُل َسَحاَبًة َفَرَعَدْت َوَبَرَقْت، ُثمهَّ َأْمَطَرْت بِإِْذِن اللهَّ  ، َفَصلهَّ َرْكَعَتْيِ
َعَتُهْم إَِل اْلِكنِّ َضِحَك l َحتهَّى َبَدْت  ُيوُل، َفَلمهَّ َرَأى ُسْ َمْسِجَدُه َحتهَّى َساَلِت السُّ

ِ َوَرُسوُلُه«)1(. َنَواِجُذُه َفَقاَل: َأْشَهُد َأنهَّ الَل َعَل ُكلِّ َشٍء َقِديٌر َوَأنِّى َعْبُد اللهَّ

بُدعاِء  االستسقاِء  صالِة  يف  َل  َنتوسَّ أن  وجيوُز  ٌة،  سنَّ االستسقاِء  وصالُة 
الّصاحلَي األحياِء ال األمواِت وليَس بذواِتم.

والدليُل على ذلَك: 
ما حصَل من أمرِي املؤمنِي عمَر بِن اخلّطاِب m حَي َخرَج َيستسقي ذاَت 
َنا  ُل إَِلْيَك بَِعمِّ َنبِيِّ ا َنَتَوسَّ َنا l َفَتْسِقيَنا، َوإِنَّ ُل إَِلْيَك بَِنبِيِّ ا َنَتَوسَّ ا ُكنَّ ُهمَّ إِنَّ يوٍم فقاَل: »اللَّ

َفاْسِقَنا، َقاَل: َفُيْسَقْوَن«)2(.

وَن بُِضَعَفائُِكْم «)3(. َم ُتْرَزُقوَن َوُتْنَصُ ويقوُل l: »اْبُغويِن ُضَعَفاَءُكْم َفإِنهَّ

ُه«)4(. ِ أَلَبرهَّ وقاَل l: »ُربهَّ َأْشَعَث َمْدُفوٍع بِاأَلْبَواِب َلْو َأْقَسَم َعَل اللهَّ

عفاِء واملَساكِي سبٌب لنزوِل املَطِر فاعِرفوا حقَّ  ُق عىل الضُّ عباَد الل! بل التَّصدُّ
الُفَقراِء يف أموالُِكم.

يقوُل l: »َبْيَنا َرُجٌل بَِفاَلٍة ِمَن اأَلْرِض، َفَسِمَع َصْوًتا يِف َسَحاَبٍة: اْسِق َحِديَقَة 
َقِد  اِج  َ تِْلَك الشِّ ِمْن  َجٌة  َفإَِذا َشْ ٍة،  َماَءُه يِف َحرهَّ َفَأْفَرَغ  َحاُب  َذلَِك السهَّ ى  َفَتَنحهَّ ُفاَلٍن، 
ُل اْلَاَء بِِمْسَحاتِِه،  وِّ َع اْلَاَء َفإَِذا َرُجٌل َقائٌِم يِف َحِديَقتِِه ُيَ ُه، َفَتَتبهَّ اْسَتْوَعَبْت َذلَِك اْلَاَء ُكلهَّ
َحاَبِة، َفَقاَل َلُه:  ِ! َما اْسُمَك؟ َقاَل: ُفاَلٌن؛ لاِِلْسِم الهَِّذي َسِمَع يِف السهَّ َفَقاَل َلُه: َيا َعْبَد اللهَّ

)1( حسن: رواه أبو داود )1173(، واحلاكم )1225(، ]»إرواء الغليل« )668([.
)2( صحيح: رواه البخاري )3710(.

 ،)198/5( وأمح�د   ،)3179( والنس�ائي   ،)1702( والرتم�ذي   ،)2594( داود  أب�و  رواه  صحي�ح:   )3(
]»السلسلة الصحيحة« )779([.

)4( صحيح: رواه مسلم )2622(.
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َحاِب الهَِّذي َهَذا  ِ! ِلَ َتْسَأُلنِي َعِن اْسِمي؟ َفَقاَل: إيِنِّ َسِمْعُت َصْوًتا يِف السهَّ َيا َعْبَد اللهَّ
ا إَِذا ُقْلَت َهَذا َفإيِنِّ  َماُؤُه َيُقوُل: اْسِق َحِديَقَة ُفاَلٍن اِلْسِمَك، َفَم َتْصَنُع ِفيَها؟ َقاَل: َأمهَّ

ُق بُِثُلثِِه، َوآُكُل َأَنا َوِعَياِل ُثُلًثا، َوَأُردُّ ِفيَها ُثُلَثُه«)1(. ُرُج ِمْنَها َفَأَتَصدهَّ َأْنُظُر إَِل َما َيْ

من ِمّنا يا أصحاَب األمواِل َيفعُل ذلَك؟!

فَنسأُله سبحاَنه بأسامئِه وصفاتِه أن َيسِقَينا الَغيَث وال جَيعلَنا من القانِطَي.

اللهمَّ أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا.

)1( صحيح: رواه مسلم )2984(.
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دعاُء القياِم من اجمللس
عباَد اللِ! موعُدنا يف هذا اليوِم -إن شاَء اهلُل تعاىل- مَع دعاٍء جديٍد أال وهو 

دعاُء القياِم من املَجلِس.

ٌة من اهللِ عىل عباِده، ما ترَك اإلسالُم   اإلسالُم ديٌن كامٌل وشامٌل، ونعمٌة تامَّ
ُبنا من  ُيَقرِّ نا عليه، وما َترَك رّشًا  ِة إال وأمَرنا به ودلَّ ُبنا من رضا اهللِ واجلنَّ ُيَقرِّ َخريًا 

َرنا منه، قاَل تعاىل: )چ چ چ ڇ  غضِب اهللِ والّناِر إال َنانا عنه وحذَّ
)ڦ  تعاىل:  وقاَل  ]املائدة:3[،  ڌ(  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
]النحل[،  ڃ(  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

وقاَل تعاىل: )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( ]األنعام:38[.

l ُكلَّ َشْىٍء  ُكْم  َنبِيُّ َمُكْم  وقاَل رجٌل من امُلشِكَي لَسَلامَن m: »َقْد َعلَّ
اَنا َأْن َنْسَتْقبَِل اْلِقْبَلَة لَِغائٍِط َأْو َبْوٍل، َأْو َأْن  َحتَّى اخْلَِراَءَة؟ َقاَل: َفَقاَل: َأَجْل، َلَقْد َنَ
بَِرِجيٍع  َنْسَتْنِجَى  َأْن  َأْو  َأْحَجاٍر،  َثاَلَثِة  ِمْن  بَِأَقلَّ  َنْسَتْنِجَى  َأْن  َأْو  بِاْلَيِمِي،  َنْسَتْنِجَى 

َأْو بَِعْظٍم«)1(.

َعْنَها  َيِزيُغ  اَل  َكَنَهاِرَها،  َلْيُلَها  اْلَبْيَضاِء؛  َعَل  َتَرْكُتُكْم  »َقْد   :l قاَل  ولذلَك 
َبْعِدي إاِلهَّ َهالٌِك«)2(.

َل يف اختياِر  ُل يف كلِّ شؤوِن احلياِة حتى يَتدخَّ  اإلسالُم ديٌن شامٌل كامٌل يَتدخَّ
ديِق، ويف اختياِر املَجلِس. الصَّ

واإلسالُم يأمُر بُمصاحبِة الّصاحِلَي وبُمجالستِهم.
)1( صحيح: رواه مسلم )262(.

)2( صحيح: رواه ابن ماجه )43(، وأمحد )126/4(، ]»السلسلة الصحيحة« )937([.
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پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   :l لرسولِه  وجلَّ  عزَّ  اهلُل  قاَل 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( ]الكهف[.
.)1(» وقاَل l: »اَل ُتَصاِحْب إاِلهَّ ُمْؤِمًنا، َواَل َيْأُكْل َطَعاَمَك إاِلهَّ َتِقىٌّ

الُِل«)2(. ُجُل َعَل ِديِن َخِليِلِه، َفْلَيْنُظْر َأَحُدُكْم َمْن ُيَ وقاَل l: »الرهَّ

.)3(» وقاَل l: »اْلَْرُء َمَع َمْن َأَحبهَّ

ْتُهُم اْلاََلئَِكُة، َوَغِشَيْتُهُم  وقاَل l: »اَل َيْقُعُد َقْوٌم َيْذُكُروَن الَل َعزهَّ َوَجلهَّ إاِلهَّ َحفهَّ
ِكيَنُة، َوَذَكَرُهُم الُل ِفيَمْن ِعْنَدُه«)4(. ُة، َوَنَزَلْت َعَلْيِهُم السهَّ ْحَ الرهَّ

ُر من ُمصاحبِة األرشاِر، ومن جمالسِة الفاسِقَي يقوُل   واإلسالُم َينهى وُيذِّ
)ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ   - اهلُل -عزَّ وجلَّ
]األنعام[،  ىت(  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  )ې  تعاىل:  وقاَل 
-أي:  ]النساء:140[،  ی(  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 

كرى معَهم فأنتم إذًا مثُلهم-. إنكم إذا َقعدُتم بعَد الذِّ

عِب  واللَّ هِو  اللَّ جَمالِس  عن  َيبتِعدوَن  الذيَن  الّصاحلَي  اهللِ  عباِد  وصِف  ويف 
)ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  وِر، قاَل تعاىل:  والزُّ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک( ]القصص[.

)1( حس�ن: رواه أبو داود )4832(، والرتم�ذي )2395(، وأمحد )38/3(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« 
.])3036(

)2( حس�ن: رواه أب�و داود )4833(، والرتم�ذي )2378(، وأمح�د )303/2(، ]»السلس�لة الصحيح�ة« 
.])927(

)3( متفق عليه: رواه البخاري )6168(، ومسلم )2640(.
)4( صحيح: رواه مسلم )2700(.
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گ  گ  ک  ک  ک  )ک  محن:  الرَّ عباِد  وصِف  يف  تعاىل  وقاَل 
گ گ ڳ ڳ( ]الفرقان[.

ِلٍس اَل َيْذُكُروَن الَل ِفيِه إاِلهَّ َقاُموا َعْن  وقاَل l: »َما ِمْن َقْوٍم َيُقوُموَن ِمْن َمْ
ًة«)1(. ْم َحْسَ اٍر َوَكاَن َلُ ِمْثِل ِجيَفِة ِحَ

 َتنفرٌي من ُمصاحبِة الفاسِقَي، تنفرٌي من جُمالسِة الفاسِقَي، فَلينُظر كلٌّ مّنا من 
ُيصاِحُب ومن جُيالِس.

واإلسالُم إنام أمَر بُمصاحبِة وجمالسِة الّصاحِلَي، وَنى عن ًمصاحبِة األرشاِر 
وعن جُمالسِة الفاسقَي؛ ألن اجَلليَس ُيؤثُِّر يف َجليِسه، فاإلنساُن إذا َجلَس يف جَملِس 
 ، ورَشٍّ ونميمٍة  غيبٍة  جملِس  يف  َجلَس  وإذا  إيامنًا،  وازداَد  املجلِس  هبذا  انتفَع  ِعْلمٍ؛ 
الِِح  الصهَّ ِليِس  اجْلَ َمَثُل  »إنهَّم   :l يقوُل  إيامُنه؛  ونقَص  املجلِس،  هذا  من  َر  َتضَّ
ا َأْن  ِذَيَك، َوإِمهَّ ا َأْن ُيْ ْوِء َكَحاِمِل اْلِْسِك َوَناِفِخ اْلِكرِي؛ َفَحاِمُل اْلِْسِك إِمهَّ َواجلليِس السهَّ
ا َأْن َتَِد  ِرَق ثَِياَبَك، َوإِمهَّ ا َأْن ُيْ َبًة، َوَناِفُخ اْلِكرِي إِمهَّ ا َأْن َتَِد ِمْنُه ِرًيا َطيِّ َتْبَتاَع ِمْنُه، َوإِمهَّ

ِرًيا َخبِيَثًة«)2(.

هذا تأثري الصاحب يف الدنيا أما يوَم القيامة: 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  )ڳ   : وجلَّ عزَّ  اهلُل  يقوُل 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( ]الفرقان[.
وقاَل تعاىل: )چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک( ]الزخرف[، وقال 

)1( صحيح: رواه أبو داود )4855(، وأمحد )389/2(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1514([.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )5534(، ومسلم )2628( واللفظ له.
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تعاىل: )ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ( ]الزخرف[.

ِ املجالَس عىل عينَِك فإن َوجدَت  وكاَن لقامُن َيِعُظ ابَنه فيقوُل له: )يا ُبنيَّ ختريَّ
قومًا يذكروَن اهلَل فاجلس مَعهم؛ فإن كنَت عامِلًا نفَعَك علُمك، وإن كنَت جاهاًل 
ال  قومًا  َوجدَت  وإن  مَعهم،  فُتصيَبَك  برمحٍة  عليِهم  ِلَع  يطَّ أن  اهلَل  ولعلَّ  موَك،  علَّ
َينَفْعَك علُمَك، وإن كنَت جاهاًل  يذكروَن اهلَل فال جَتِلْس مَعهم؛ فإن كنَت عاملًا مل 

ِلَع عليِهم بنِقمٍة فُتصيَبَك مَعهم(. زادوَك غّيًا، ولعلَّ اهلَل أن َيطَّ

• ومل يكتف اإلسالم بالتدخل يف اختيار الصديق واجلليس، بل أدبنا اإلسالم 
بآداب املجلس.

َب  فإذا َذَهَب أحُدنا إىل جملٍس ما وأراَد أن جَيِلَس يف هذا املجلِس فَعليه أن يتأدَّ
بآداِب اإلسالِم ومنها عىل سبيِل املثاِل: 

وال  املجلُس،  به  َينتهي  حيُث  جَيِلَس  وأن  املجلِس،  هذا  أهِل  عىل  َم  يسلِّ أن  أواًل: 
َق بَي اثَنِي إال بإذِنام. ُيقيَمنَّ أحدًا من جَمِلسه لَيجِلَس فيه، وال ُيَفرِّ

ِلَس ِفيِه  ِلِسِه َوجَيْ ُجُل ِمْن جَمْ  وعن ابن عمَر، عن النبي l أنه )َنَى َأْن ُيَقاَم الرَّ
ِلِسِه ُثمَّ  ُجُل ِمْن جَمْ ُعوا، َوَكاَن اْبُن ُعَمَر َيْكَرُه َأْن َيُقوَم الرَّ ُحوا َوَتَوسَّ آَخُر، َوَلِكْن َتَفسَّ

ِلَس َمَكاَنُه()1(. جَيْ

بِيَّ l َجَلَس َأَحُدَنا َحْيُث  ا إَِذا َأَتْيَنا النَّ وعن جابِر بِن َسُمرَة n قاَل: )ُكنَّ
َيْنَتِهي()2(.

َق َبْيَ اْثَنْيِ إاِلهَّ بِإِْذِنَِم«)3(. وقاَل l: »اَل َيِلُّ لَِرُجٍل َأْن ُيَفرِّ
)1( متفق عليه: رواه البخاري )6270(، ومسلم )2177( واللفظ للبخاري.

)2( حس�ن لغ�ريه: رواه أب�و داود )4825(، والرتم�ذي )2725(، وأمح�د )91/5(، ]»صحي�ح الرتغي�ب 
والرتهيب « )3070([.

)3( حسن: رواه أبو داود )4845(، والرتمذي )2752(، وأمحد ) 213/2(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« 
.])3071(
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ثانيًا: إذا قاَم أحٌد من جَملِسه وعاَد إليه فهو أحقُّ به.

ِلِسِه ُثمهَّ َرَجَع إَِلْيِه َفُهَو َأَحقُّ بِِه«)1(. لقولِه l: »َمْن َقاَم ِمْن َمْ

الَبِص، وكفِّ  ِمْن َغضِّ  ه:  ريَق حقَّ الطَّ ُرقاِت أعطى  الطُّ املسلُم يف  َجَلَس  إذا  ثالثًا: 
الِم، واألمِر باملعروِف والنَّهِي عن املنكِر. األذى، وردِّ السَّ

ُرَقاِت، َفَقاُلوا:  ُلوَس بِالطُّ اُكْم َواجْلُ كام جاَء عن رسوِل اهللِ l الذي قاَل: »إِيهَّ
ُث ِفيَها، َفَقاَل: إَِذا َأَبْيُتْم إاِلهَّ اْلَْجِلَس َفَأْعُطوا  الِِسَنا ُبدٌّ َنَتَحدهَّ َيا َرُسوَل اللِ! َما َلَنا ِمْن َمَ
ِريِق َيا َرُسوَل اللِ؟ َقاَل: َغضُّ اْلَبَصِ َوَكفُّ اأَلَذى  ُه، َقاُلوا: َوَما َحقُّ الطهَّ ِريَق َحقهَّ الطهَّ

ْهُي َعِن اْلُْنَكِر«)2(. اَلِم َواأَلْمُر بِاْلَْعُروِف َوالنهَّ َوَردُّ السهَّ

رابعًا: ومن آداِب املَجلِس إذا أراَد امُلسلُم أن َيقوَم من جَملِسه، أن َيستغِفَر ويتوَب 
.l ِويدعَو كام ثبَت ذلَك عن رسوِل اهلل

ِلِسِه  ِلٍس َفَكُثَر ِفيِه َلَغُطُه َفَقاَل َقْبَل َأْن َيُقوَم ِمْن َمْ قاَل l: »َمْن َجَلَس يِف َمْ
ُهمهَّ َوبَِحْمِدَك، َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلهَّ َأْنَت، َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب إَِلْيَك،  َذلَِك: ُسْبَحاَنَك اللهَّ

ِلِسِه َذلَِك«)3(. إاِلهَّ ُغِفَر َلُه َما َكاَن ِف َمْ

ويف احلديِث اآلخِر قاَل رجٌل: يا رسوَل اهللِ! إنَك لتقوُل قواًل ما كنَت تقوُله 
اَرٌة ِلَا َيُكوُن ِف اْل�َمْجِلِس«)4(. فيام َمىض؟ فقاَل l: »َكفهَّ

ففي هذا الدعاء العظيم: 
همَّ  اللَّ »سبحانَك  فعٍل:  كلِّ  عىل  ُده  ومَحْ نقٍص،  كلِّ  عن  وجلَّ  عزَّ  اهللِ  تنزيُه  أواًل: 

وبحمِدَك«.

)1( صحيح: رواه مسلم )2179(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )2465(، ومسلم )2121(.

)3( صحيح: رواه الرتمذي )3433(، ]»صحيح اجلامع« )6192([. 
)4( صحيح: رواه أبو داود )4859(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1517([.
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ِة هللِ تعاىل وحَده ال رشيَك له، وذلَك تاُم العبادِة هلل، وتاُم املدِح  ثانيًا: إثباُت األلوهيَّ
له »أشهُد أن ال إلَه إال أنَت«.

ثالثًا: ندٌم واستغفاٌر وتوبٌة عىل ما َبَدَر منه يف هذا املَجلِس، »أستغفرَك وأتوُب إليَك«.

عاِء كام جاَء يف احَلديَثِي: الثَّمرُة من هذا الدُّ

إال ُغِفَر له ما كاَن يف جملِسه ذلَك.

عاِء. وكاَن l إذا أراَد أن يقوَم من جملِسه دعا هبذا الدُّ

ام كاَن رسوُل اهللِ l يقوُم من جَملٍس حتى يدعَو  ويقوُل ابُن عمَر n: قلَّ
َعواِت:  هبؤالِء الدَّ

ُهمهَّ اْقِسْم َلَنا ِمْن َخْشَيتَِك َما ُيوُل َبْيَنَنا َوَبْيَ َمَعاِصيَك، َوَمْن َطاَعتَِك َما  »اللهَّ
ْعَنا بَِأْسَمِعَنا،  ُهمهَّ َمتِّ ْنَيا، اللهَّ ُن به َعَلْيَنا َمَصائَِب الدُّ وِّ َتَك، َوَمَن اْلَيِقِي َما ُتَ ُغَنا بِِه َجنهَّ ُتَبلِّ
َظَلْمَنا،  َمْن  َعَل  َثْأَرَنا  َواْجَعْل  ا،  ِمنهَّ اْلَواِرَث  َواْجَعْلُه  َأْحَيْيَتَنا،  َما  تَِنا  َوُقوهَّ َوَأْبَصاِرَنا، 
َنا، َواَل  ْنَيا َأْكَب َهِّ َعِل الدُّ َعْل ُمِصيَبَتَنا يِف ِدينَِنا، َواَل َتْ َنا َعَل َمْن َعاَداَنا، َواَل َتْ َواْنُصْ

َنا«)1(. ْط َعَلْيَنا َمْن اَل َيْرَحُ َمْبَلَغ ِعْلِمَنا، َواَل ُتَسلِّ

حيِح عن رسوِل اهللِ  الّثابِت الصَّ عاِء  الدُّ َة اإلسالِم! هل يدعو أحُدنا هبذا  أمهَّ
l إذا قاَم من جملِسه؟

عاَء العظيم. و تعاَلوا بنا لنتدبََّر هذا الدُّ

ر لنا-. ُهمهَّ اْقِسْم َلَنا«-أي: قدِّ يقوُل l: »اللهَّ

»ِمْن َخْشَيتَِك« اخلشيُة هي اخلوُف املَقروُن بالِعلم.

لقولِه تعاىل: )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ( أي: أن خَتشى اهلَل بعلٍم وأن 
الرتم�ذي«  الرتم�ذي )3502(، والنس�ائي يف »الك�ربى« )10234(، ]»صحي�ح س�نن  رواه  حس�ن:   )1(

.])2783(
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ام ازَددَت ِعلاًم ازَددت خشيًة هللِ. ختاَف من اهللِ بعلٍم ولذلَك كلَّ

اهلَل عزَّ وجلَّ مَنعته  ام َخِشَ  َمَعاِصيَك« ألن اإلنساَن كلَّ َوَبْيَ  َبْيَنَنا  وُل  َيُ »َما 
عن  ابتعَد  اَم  كلَّ هللِ  خشيًة  القلُب  امتأَل  ام  فكلُّ اهللِ،  حَمارَم  َينتِهَك  أن  اهللِ  من  خشيُته 

معصيِة اهللِ.

ومن األمثلة على ذلك.
نى: )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  يوسُف q عنَدما َدعته امرأُة الَعزيِز إىل فاِحَشِة الزِّ

ٿ ٿ ٿ(.

الثالثة الذين دخلوا الغار
تِه. األول: برَّ والَديِه َخوفًا من اهللِ وَطَمعًا يف جنَّ

نى خمافًة من اهللِ وَخشيًة هللِ. والثاين: امتنَع عن الزِّ

ُه َخوفًا من اهللِ. والثالث: أعطى األجرَي حقَّ

نا  بالزِّ َنفِسها  حراِء عنَدما راوَدها األعرايبُّ عن  ُة يف الصَّ وهذه املرأُة األعرابيَّ
فقاَل هلا: ال َيرانا إال الكواكُب فقاَلت له: َوَيَك وأين ربُّ الكواكِب؟ إنا اخَلشيُة 

ُة. واخلوُف من اهللِ، إنا الرقابُة الّداخليَّ

بَن باملاِء فقاَلت: يا أّماُه إنَّ  ها: اخِلطي اللَّ وهذه الفتاُة املؤمنُة التي قاَلت هلا أمُّ
: إن عمَر ال َيرانا، فقاَلِت الفتاُة امُلؤمنُة: يا أّماه: إذا  عمَر َينهى عن ذلَك فقاَلِت األمُّ

كاَن عمُر ال َيرانا فإنَّ ربَّ عمَر َيرانا.

َف أن َيرتَش، وَمنَعت صاحَب  َنت من الُقلوِب َمنَعِت امُلوظَّ إنا اخلشيُة إذا تكَّ
، ومَنَعِت الّتاِجَر أن َيكِذب. املهنِة أن َيُغشَّ

َتَك«. ُغَنا بِِه َجنهَّ قوُله l: »َوَمْن َطاَعتَِك َما ُتَبلِّ
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الطاعة طريق إىل اجلنة.
عاِء يطلُب النَّبيُّ l من ربِّه أن ُيباِعَد بيَنه وبَي املَعصيِة، وأن  ففي هذا الدُّ
َقه يف الّطاعِة، أتدروَن مَل يا عباَد اهللِ؟ ألن الطاعَة سبٌب لكلِّ خرٍي، وألنَّ املعصيَة  ُيوفِّ

. سبٌب لكلِّ رَشٍّ

تكوُن يف  َبُة  يِّ الطَّ واحلياُة  باملَعصيِة،  وَينقُص  بالّطاعِة  يزداُد  الَقلِب  اإليامُن يف 
لُّ يف ِظلِّ املَعصيِة. ْنُك واهلمُّ والَغمُّ والذُّ ظلِّ الطاعِة، والضَّ

تدوُم  أيِدينا  بَي  التي  َعُم  النِّ باملَعصيِة،  وُنَزُم  بالّطاعِة،  أعدائِنا  عىل  َننتِصُ   
بيَنه  ُيباِعَد  باملَعصيِة، فالعاقُل هو الذي َيسأُل ربَّه يف كلِّ حلظٍة أن  بالّطاعِة وَتزوُل 

َقه للّطاعِة. وبَي املعايص وُيَوفِّ

ُن بِه َعَلْيَنا َمَصائَِب الدنيا«. وِّ ثم يقوُل l: »َومَن اْلَيِقِي َما ُتَ

نيا مبتىًل دائاًم؛ إما يف  واليقُي هو أعىل درجاِت اإليامِن، واإلنساُن يف هذه الدُّ
تِه أو أهِله، فهو يف حاجٍة إىل هذا اليقِي لَيصرِبَ عىل ما أصاَبه ويَتِسَب  مالِه أو ِصحَّ

أجَره عنَد اهللِ يوَم الِقيامِة.

تَِنا َما َأْحَيْيَتَنا، َواْجَعْلُه  ُهمهَّ َمتِّعنا بَِأْسَمِعَنا، َوَأْبَصاِرَنا، َوُقوهَّ ثم يقوُل l: »اللهَّ
اْلَواِرَث ِمنهَّا«.

ِة استخَدَمها  حَّ ُة نعمٌة ال َيعِرُفها إال َمن َفَقَدها، ومن َعَرَف قيمَة الصِّ حَّ  الصِّ
تِه حتى املوِت، فَيخرَج من  يف طاعِة اهللِ، فالعاقُل هو الذي يدعو ربَّه أن ُيَمتَِّعه بِصحَّ

َته يف طاعِة اهللِ. الدنيا ال َيتاُج إىل أحٍد ويستعمُل ِصحَّ

َنا َعَل َمْن َعاَداَنا«. ثم يقوُل l: »َواْجَعْل َثْأَرَنا َعَل َمْن َظَلْمَنا، َواْنُصْ

امِل، واهلُل تبارَك وَتعاىل  ويف هذا دليٌل عىل أنه جَيوُز للَمظلوِم أن َيدعَو عىل الظَّ
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وعَد املَظلوَم أن َيستجيَب له دعاَءه عىل ظامِله.

نيا  الدُّ يف  ظَلَمنا  ممَّن  ربَّنا  يا  لنا  انتِقم  أي:  َظَلْمَنا«  َمْن  َعَل  َثْأَرَنا  »َواْجَعْل 
واآلخرِة.

، والعاقُل  عاِء عىل الَعدوِّ َنا َعَل َمْن َعاَداَنا« ويف هذا دليٌل عىل جواِز الدُّ »َواْنُصْ
ه احلقيقيَّ وُيعاِمُله بَشِع اهللِ يف ُمعاَملتِه. هو الذي َيعِرُف عدوَّ

كرى تنفُع املؤمننَي فأعداُؤنا هم:  كرى والذِّ ومن باِب الذِّ
. يطاُن، شيطاُن اإلنِس وشيطاُن اجلنِّ العدو األول: الشَّ

قاَل تعاىل: )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  چ چ( ]فاطر[، وقاَل تعاىل: 
ۓ  ے  ے  ھ  )ھ  تعاىل:  ويقوُل  ]طه[،  ڎ(  ڎ  ڌ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( ]الكهف[.
العدو الثاني: النفس

قاَل اهلُل تعاىل: )پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ(.
العدو الثالث: الكفار جبميع أشكاهلم

ِت أسامُؤهم. ٌة واحدٌة والُكفاُر هدُفهم واحٌد، وإن َتغريَّ فالُكفُر ِملَّ

 )ڃ ڃ ڃ ڃ(.

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   : وجلَّ عزَّ  اهلُل  قاَل 
ڀ ڀ( ]املمتحنة:1[.

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  )ڃ  تعاىل:  وق��اَل 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
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ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ( ]األنفال[.

العدو الرابع: اليهود قاتهلم اهلل.

: )ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  يقوُل اهلُل عزَّ وجلَّ
ۇ ( ]املائدة:82[.

العدو اخلامس: أهُل الكتاِب )من اليهوِد والنَّصارى(.

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  )ک  تعاىل:  ق��اَل 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( ]البقرة:109[، وقاَل تعاىل: )ٱ ٻ ٻ 

ٻ ٻ پ پ پ پ( ]البقرة:120[.
العدو السادس: املنافقون قاتلهم اهلل.

: )ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  قاَل اهلُل عزَّ وجلَّ
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ( ]املنافقون[.
َعْل ُمِصيَبَتَنا يِف ِدينَِنا«. ثم يقوُل l: »َواَل َتْ

اإلنساُن ُيصاُب يف مالِه فَيصرُب، وُيصاُب يف ولِده فَيصرُب، وُيصاُب يف نفِسه 
ُض، ولكن إذا ُأصيَب اإلنساُن يف دينِه فهذا هو اخُلساُن امُلبُي. فَيصرِبُ ويف كلٍّ ُيَعوَّ

مؤمنًا  وُيمس  كاِفرًا،  وُيمس  ُمؤِمنًا  جُل  الرَّ ُيصبُِح  امُلظِلم  يِل  اللَّ كِقَطِع  فتٌن 
امُلصيبُة يف  أما  جُترَب،  نيا  الدُّ فامُلصيبُة يف  نيا.  الدُّ بَعَرٍض من  ديَنه  َيبيُع  كاِفرًا  وُيصبُِح 
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َين ال جُترَب، فاحَذر يا عبَد اهللِ أن تكوَن ممَّن ُيصاُب يف دينِه. الدِّ

َنا، َواَل َمْبَلَغ ِعْلِمَنا«، َكم من الّناِس  ْنَيا َأْكَبَ َهِّ َعِل الدُّ ثم يقوُل l: »َواَل َتْ
نيا؟ َكم من الّناِس خَيُرُج َصباحًا ويعوُد مساًء ال همَّ له إال الديناُر،  ال همَّ هلم إال الدُّ

؟ وِر والِغشِّ ه بالَكذِب والزُّ ه ومن غرِي ِحلِّ يريُد أن جَيمَع املاَل من ِحلِّ

نيا ولو كاَن عىل حساِب ُظلِم  وَكم من الّناِس ُيريُد أن َيِصَل إىل َمنِصٍب يف الدُّ
نيا. اآلخِريَن، ال َهمَّ له إال الدُّ

َشْمَلُه،  َلُه  َع  َوَجَ َقْلبِه،  يِف  ِغَناُه  الُل  َجَعَل  ُه  َههَّ اآلِخَرُة  َكاَنِت  »َمْن   :l يقوُل 
َق َعَلْيِه  ُه َجَعَل الُل َفْقَرُه َبْيَ َعْيَنْيِه، َوَفرهَّ ْنَيا َههَّ ْنَيا َوِهَي َراِغَمٌة، َوَمْن َكاَنِت الدُّ َوَأَتْتُه الدُّ

َر َلُه«)1(. ْنَيا إاِلهَّ َما ُقدِّ َشْمَلُه، َوَلْ َيْأتِِه ِمَن الدُّ

َنا«. ْط َعَلْيَنا َمْن اَل َيْرَحُ ثم يقول l: »َواَل ُتَسلِّ

أي: ال ُتَسلِّط علينا من أعدائِنا بسبِب ُذنوبِنا؛ من ال َيرمحنا.

َبنا فيها! غِّ ْدنا فيها، وال حتجْبها عنها َفرُتَ ْع علينا يف الدنيا وزهِّ اللهمَّ َوسِّ

)1( صحيح لغريه: رواه الرتمذي )2465(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب « )3169([.
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دعاُء الصائم)1(
-: )ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ(  أهيا السلمون! يقوُل اهلُل -عزَّ وجلَّ

]غافر:60[.

وموعُدنا يف هذه اخُلطبِة -إن شاِء اهلُل تعاىل- مَع دعاٍء جديٍد أال وهو دعاُء 
الّصائم.

و الّصائُم له دعوٌة ُمستجابٌة.

ائِِم، َوَدْعَوُة اْلَْظُلوِم، َوَدْعَوُة  قاَل l: »َثالُث َدَعَواٍت ُمْسَتَجاَباٌت: َدْعَوُة الصهَّ
اْلَُساِفِر«)2(.

َوَدْعَوُة  ائِِم،  الصهَّ َوَدْعَوُة  اْلَوالِِد،  َدْعَوُة   : ُتَردُّ اَل  َدَعَواٍت  »َثاَلُث   :l ويقوُل 
اْلَُساِفِر«)3(.

؛ تكوُن عنَد فطِره؛ عنَدما ُيفِطُر الّصائُم مع غروِب  عوُة التي ال ُتَردُّ وهذه الدَّ
مِس. الشَّ

ِ ُعَتَقاَء يِف ُكلِّ َيْوٍم َوَلْيَلٍة، لُِكلِّ َعْبٍد ِمْنُهْم َدْعَوٌة ُمْسَتَجاَبٌة«)4(. وقاَل l: »إِنهَّ لِلهَّ

 الصائُم يناُل أجَره يوَم القيامِة بغرِي حساٍب، وللصائِم فرحتاِن، وَخلوُف َفم 
الصائِم أطيُب عنَد اهللِ من ريِح املسِك.

)1( هذه اخلطبة ألقيت يف أول يوٍم من رمضان.
)2( صحيح: رواه الطرباين يف »الدعاء« )1313(، ]»صحيح اجلامع« )3030([.

)3( حسن: رواه البيهقي يف »السنن الكربى« )345/3(، ]»صحيح اجلامع« )3032([.
)4( صحيح لغريه: رواه أمحد )254/2( والطرباين يف »األوس�ط« )7443(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« 

.])1002(
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َوَأَنا  ِل  ُه  َفإِنهَّ َياَم  الصِّ إاِلهَّ  َلُه  آَدَم  اْبِن  َعَمِل  ُكلُّ   : َوَجلهَّ َعزهَّ  الُل  »َقاَل   :l قاَل 
ٌة، َفإَِذا َكاَن َيْوُم َصْوِم َأَحِدُكْم َفاَل َيْرُفْث َيْوَمئٍِذ َواَل َيْسَخْب،  َياُم ُجنهَّ َأْجِزى بِِه، َوالصِّ
ٍد بَِيِدِه! َلُلوُف َفِم  مهَّ ُه َأَحٌد َأْو َقاَتَلُه َفْلَيُقْل إيِنِّ اْمُرٌؤ َصائٌِم، َوالهَِّذي َنْفُس ُمَ َفإِْن َسابهَّ
ائِِم َفْرَحَتاِن َيْفَرُحُهَم؛ إَِذا  ِ َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن ِريِح اْلِْسِك، َولِلصهَّ ائِِم َأْطَيُب ِعْنَد اللهَّ الصهَّ

ُه َفِرَح بَِصْوِمِه«)1(. َأْفَطَر َفِرَح بِِفْطِرِه، َوإَِذا َلِقَي َربهَّ

َياُم ِل َوَأَنا  اَبُه َوَشْهَوَتُه ِمْن َأْجِل الصِّ ُك َطَعاَمُه َوَشَ : »َيْتُ ويف روايٍة للُبخاريِّ
َسَنُة بَِعْشِ َأْمَثاِلَا« )2( َأْجِزي بِِه، َواْلَ

َسَنُة َعْشُ َأْمَثاِلَا إَِل َسْبعِمَئة  ويف روايٍة ملسلٍم: » ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم ُيَضاَعُف: اْلَ
ُه ِل َوَأَنا َأْجِزي بِِه، َيَدُع َشْهَوَتُه َوَطَعاَمُه ِمْن  ْوَم َفإِنهَّ ِضْعٍف، َقاَل الُل َعزهَّ َوَجلهَّ إاِلهَّ الصهَّ
ُلوُف ِفيِه َأْطَيُب  ائِِم َفْرَحَتاِن َفْرَحٌة ِعْنَد ِفْطِرِه َوَفْرَحٌة ِعْنَد لَِقاِء َربِِّه، َوَلُ َأْجِل، لِلصهَّ

ِ ِمْن ِريِح اْلِْسِك « )3(. ِعْنَد اللهَّ

نيا واآلخرة.  الصائُم يناُل خري الدُّ

]البقرة[،  ڳ(  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  )ک   : وجلَّ عزَّ  اهلُل  قاَل 
ه خري. فالصوُم كلُّ

نوِب وعىل األجِر الَعظيم. ُل الّصائُم بِصياِمه عىل َمغفرِة الذُّ وَيتحصَّ

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  )ڻ   : وجلَّ عزَّ  اهلُل  قاَل 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )1904(، ومسلم )1151(.
)2( صحيح: رواه البخاري )1894(.

)3( صحيح: رواه مسلم ) 1151(.
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ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ۋ ۋ ۅ ۅ( ]األحزاب[.

يان. َة من باٍب ُيقاُل له: الرَّ الصائُم َيدخُل اجلنَّ

ائُِموَن َيْوَم اْلِقَياَمِة، اَل  اُن، َيْدُخُل ِمْنُه الصهَّ يهَّ ِة َباًبا ُيَقاُل َلُه الرهَّ نهَّ قاَل l: »إِنهَّ يِف اجْلَ
ُهْم،  ائُِموَن؟ َفَيُقوُمون اَل َيْدُخُل ِمْنُه َأَحٌد َغرْيُ ُهْم، ُيَقاُل: َأْيَن الصهَّ َيْدُخُل ِمْنُه َأَحٌد َغرْيُ

َفإَِذا َدَخُلوا ُأْغِلَق َفَلْم َيْدُخْل ِمْنُه َأَحٌد«)1(.

وها نحُن قد َحلَّ بنا َضيٌف َكريٌم، َموِسٌم للعبادِة أال وهو َشهُر َرمضاَن.

• شهُر رمضاَن؛ شهُر القرآِن.

قاَل تعاىل: )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ( ]البقرة:185[.

أبواُب  فيه  وُتفتَُّح  النِّرياِن،  أبواُب  فيه  ُق  وُتغلَّ ياطُي  الشَّ فيه  ُد  ُتَصفَّ شهٌر؛   •
اِر،  النهَّ َأْبَواُب  َقْت  َوُغلِّ ِة،  نهَّ اجْلَ َأْبَواُب  ُفتَِّحْت  َرَمَضاُن  َجاَء  »إَِذا   :l قاَل  اجِلناِن 

َياِطُي«)2(. َدِت الشهَّ َوُصفِّ

• َشهٌر فيه ليلُة الَقدِر خرٌي من ألِف شهٍر، قاَل تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ( ]القدر[.

َم ِمْن َذْنبِِه، َوَمْن  وقاَل l: »َمْن َقاَم َلْيَلَة اْلَقْدِر إِيَمًنا َواْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدهَّ
َم ِمْن َذْنبِِه«)3(. َصاَم َرَمَضاَن إِيَمًنا َواْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدهَّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )1896(، ومسلم )1152(.

)2( متفق عليه: رواه البخاري )3277(، ومسلم )1079(.
)3( صحيح: رواه البخاري )1901(.
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َمْن  َأْلِف َشْهٍر،  ِمْن  َلْيَلٌة َخرْيٌ  َوِفيِه  ُكْم،  َقْد َحَضَ ْهَر  »إِنهَّ َهَذا الشهَّ  :l وقاَل 
ُروٌم«)1(. َها إاِلهَّ َمْ َرُم َخرْيَ ُه، َواَل ُيْ رْيَ ُكلهَّ ُحِرَمَها َفَقْد ُحِرَم اْلَ

َم من ذنبِه. • شهٌر؛ َمْن صاَمه إيامنًا واحتِسابًا ُغِفَر له ما تقدَّ

َم ِمْن َذْنبِِه«)2(. قاَل l: »َمْن َصاَم َرَمَضاَن إِيَمًنا َواْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدهَّ

ُمَعِة، َوَرَمَضاُن إَِل َرَمَضاَن  اجْلُ ُمَعُة إَِل  ْمُس، َواجْلُ َلَواُت اْلَ »الصهَّ  :l وقاَل 
َراٌت َما َبْيَنُهنهَّ إَِذا اْجَتَنَب اْلَكَبائَِر«)3(. ُمَكفِّ

َم من َذنبِه. • شهٌر؛ َمْن قاَمه إيامنًا واحتسابًا ُغِفَر له ما َتقدَّ

َم ِمْن َذْنبِِه«)4(. قاَل l: »َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيَمًنا َواْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدهَّ

هَداء. يقَي والشُّ دِّ • شهٌر من صاَمه وقاَمه كاَن من الصِّ

إَِلَه  اَل  َأْن  إِْن َشِهْدُت  َأَرَأْيَت   !ِ »َيا َرُسوَل اللهَّ l فقاَل:  النَّبيِّ  جاَء رجٌل إىل 
َوُصْمُت  َكاَة،  الزهَّ ْيُت  َوَأدهَّ ْمَس،  اْلَ َلَواِت  الصهَّ ْيُت  َوَصلهَّ  ،ِ اللهَّ َرُسوُل  َوَأنهََّك   ، ُ اللهَّ إاِلهَّ 

َهَداِء«)5(. يِقَي َوالشُّ دِّ ْن َأَنا؟ َقاَل: ِمَن الصِّ َرَمَضاَن، َوُقْمُتُه، َفِممهَّ

اُد الذي َينفُعَك يف ُدنياَك وعنَد املوِت،  اِد، ولكنَّه الزَّ • شهُر رمضاَن؛ شهُر الزَّ
َة بعَد رمحِة اهللِ  اُد الذي َتدُخُل به اجَلنَّ اِط، هو الزَّ ويف قرِبَك، وعنَد امليزاِن، وعىل الصِّ

هو زاُد التَّقوى.

تعاىل:  وقاَل  ]البقرة:197[،  ڤ(  ڤ  ڤ  ڤ  )ٹ  تعاىل:  قاَل 
)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

)1( حسن صحيح: رواه ابن ماجه )1644(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1000([.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )38(، ومسلم )760(.

)3( صحيح: رواه مسلم )233(.
)4( متفق عليه: رواه البخاري )37(، ومسلم )759(.

)5( صحيح: رواه ابن خزيمة )2212( و ابن حبان ) 3438(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )361([.
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ڦ ڦ( ]البقرة[.
ُكم بِصياِمُكم تتحصلون عىل التَّقوى، ولذلَك  عباد الل! ُصوموا رمضاَن لعلَّ
َعُهم يف موِعَظتِه البليغِة َقاُلوا: َيا َرُسوَل  كاَنت وصيُة النَّبيِّ l ألصحابِه عنَدما ودَّ

.)1(ِ ٍع َفَأْوِصَنا َقاَل: ُأوِصيُكْم بَِتْقَوى اهللَّ ِ َكَأنَّ َهِذِه َمْوِعَظُة ُمَودِّ اهللَّ

وهي وصيُة اهللِ لألولَي واآلِخرين: 

قاَل تعاىل: )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ( 
]النساء:131[.

ابَن آدم!
للَمعاِد م��ع��اِش��َك  ِم��ْن  د  ت���زوَّ

 

كثريًا الدنيا  ِم���َن  جَت��م��ْع  وال 

 

ق��وٍم رف��ي��َق  ت��ك��وَن  أن  أت��رىض 

 

زاد خ����رَي  وامَج������ْع  هللِ  وُق����م 

 

ف����إن امل�����اَل جُي���م���ُع ل��ل��ن��ف��اِد

 

زاد ب��غ��رِي  وأن�����َت  زاٌد  هل���م 

 

ابَن آدم! 
َتدري ال  فإنََّك  التَّقوى  من  د  َتزوَّ

 

الَفجِر إىل  تعيُش  هل  ليٌل  جنَّ  إذا 

 

ابَن آدم! 
حلظٍة ك��لِّ  يف  اآلج��اِل  إىل  نسري 

 

كأنه حقًا  امل��وِت  مثَل  أَر  ومل 

 

الصبا زمن  يف  التفريَط  أقبَح  وما 

 

التقى من  بزاد  الدنيا  من  ترحْل 

 

وأي��ام��ن��ا ُت��ط��وى وه���ن م��راح��ُل

 

ب��اط��ُل األم����اينُّ  ��ت��ه  خَت��طَّ م��ا  إذا 

 

شاعُل للرأِس  والشيُب  به  فكيف 

 

ف��ع��م��ُرك أي�����اٌم وه����نَّ ق��الئ��ُل

 

)1( صحيح: رواه أبو داود )4609(، والرتمذي )2676(، ]»السلسلة الصحيحة« )2735([. 
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والصياُم لُه ركنان:
الركُن األوُل: النِّية.

أن َتبتغَي بصياِمَك وجَه اهللِ، أن َتصوَم طاعًة هللِ ولرسولِه.

لقولِه تعاىل: )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں( ]البينة:5[.

يهَّاِت«)1(. َم اأَلْعَمُل بِالنِّ ولقولِه l: »إِنهَّ

يِل قبَل ُطلوِع الَفجِر. وجَيُِب َتبييُت النِّيِة يف صياِم الَفريضِة ِمن اللَّ

َياَم َقْبَل اْلَفْجِر َفاَل ِصَياَم َلُه«)2(. ِمِع الصِّ لقولِه l: »َمْن َلْ ُيْ

َياَم َقْبَل اْلَفْجِر َفاَل ِصَياَم َلُه«)3(. ولقولِه l: »َمْن َلْ ُيَبيِِّت الصِّ

يل. ُة من اللَّ يَّ أما النافلُة فال جَتُِب فيها النِّ

»ألنه قد َثَبَت عن النَّبيِّ l أنه كاَن جييُء إىل عائشَة p فيقول: هل عندكم 
غذاء؟ فإذا قالت: ال يوجد قال: »إِنِّى َصائٌِم«)4(.

ياِم فقاَل: َنويُت  ِة الصِّ َظ بنِيَّ ها الَقلُب، ال َدَخَل للِّساِن هبا، فمن َتلفَّ لُّ ُة حَمَ يَّ والنِّ
َ كذا وكذا  الِة فقاَل: َنويُت أن أَُصلِّ َظ بالنِّيِة يف الصَّ أن أصوَم غدًا من رمضاَن أو َتلفَّ
أبدًا،  فيها  ساِن  للِّ َدَخَل  الَقلُب ال  ها  لُّ حَمَ يَة  النِّ اهللِ؛ ألن  ديِن  وابتَدَع يف  أحَدَث  فقد 
َة، وإذا قاَم من  يَّ يِل عاِزمًا عىل صياِم َرمضاَن؛ فقد بيََّت النِّ واإلنساُن إذا ناَم من اللَّ
اِب؛  عاِم والشَّ َر عىل يشٍء من الطَّ يِل قبَل طلوِع الَفجِر الّصادِق َفِشَب أو َتسحَّ اللَّ

يَة ويكفيه ذلَك وهو ما كاَن عليه النَّبيُّ l وأصحاُبه. فقد َبيََّت النِّ
)1( متفق عليه: رواه البخاري )1(، ومسلم )1907(.

)2( صحيح: رواه أبو داود )2454(، والرتمذي )730(، والنسائي ) 2333(، وأمحد )287/6(، ]»صحيح 
أيب داود « )2118([.

)3( صحيح: رواه النسائي )2331(، ]»صحيح اجلامع« )6534([.
)4( حس�ن صحي�ح: رواه أبو داود )2455(، والنس�ائي )2328(، وابن ماج�ه )1701(، وأمحد )49/6(، 

]»صحيح اجلامع« )4719([.
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راتِِ من طلوِع الفجِر الصادِق إىل غروِب الشمِس بنيِة العبادِة. الركن الثاني: اإلمساُك عن املَفطِّ

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  )ڄ  تعاىل:  لقولِه 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( ]البقرة:187[.

َوَغُرَبِت  َهاُهَنا،  ِمْن  َهاُر  النهَّ َوَأْدَبَر  َهاُهَنا،  ِمْن  ْيُل  اللهَّ َأْقَبَل  »إَِذا   :l ولقولِه 
ائُِم«)1(. ْمُس َفَقْد َأْفَطَر الصهَّ الشهَّ

ياِم بأموٍر حمسوسٍة: عنَد اإلمساك بطلوِع   لقد َرَبَط رشُع اهللِ املسلِمَي يف الصِّ
مِس، فإذا  يِل وإدباِر النَّهاِر وُغروِب الشَّ الَفجِر الّصادِق، وعنَد اإلفطاِر: بإقباِل اللَّ

مِس فقد أفطَر الّصائُم. غاَب هذا الُقرُص من الشَّ

وَم؟  ما هي املفطراُت اليت ُتفِسُد الصَّ
أواًل: األكُل والشرُب عمدًا

أو  أكَل  َمن  أما  صوُمه،  َفَسَد  فقد  لِصياِمه  ذاِكرًا  عاِمدًا  َب  رَشِ أو  أَكَل  فمن 
َب ناِسيًا يف ناِر رمضاَن أو يف غرِي رمضاَن من فريضٍة أو نافلٍة فال يشَء عليه  رَشِ

وصياُمه صحيٌح وْلُيتِمَّ صوَمه.

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  )ڄ  تعاىل:  لقولِه 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( ]البقرة:187[.

َم َأْطَعَمُه  َب َفْلُيتِمهَّ َصْوَمُه، َفإِنهَّ ولقولِه l: »َمْن َنِسَى َوُهَو َصائٌِم َفَأَكَل َأْو َشِ
الُل َوَسَقاُه«)2(.

ثانيًا: القيء عمدًا.

َشيئًا بمعنى هذا-  فِمه فاستقاَء، أو  يَده يف  َوَضَع  القيَء -أي:  َد  فَمن تعمَّ
)1( متفق عليه: رواه البخاري )1954(، ومسلم )1100(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )6669(، ومسلم )1155(.
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فال  غلَبه-  -أي:  القيُء  ذرَعه  ومن  مكاَنه،  يومًا  َيقيَض  أن  وعليه  صوُمه  َفَسَد 
َقضاَء عليه.

اْسَتَقاَء  َوإِِن  َقَضاٌء،  َعَلْيِه  َفَلْيَس  َصائٌِم  َوُهَو  َقْيٌء  َذَرَعُه  »َمْن   :l لقولِه 
َفْلَيْقِض«)1(.

ثالثًا: احليُض والنفاُس.
فاملرأُة إذا حاَضت أو نفَست يف أيِّ حلظٍة من َناِر َرمضاَن ولو قبَل غروِب 
مِس بَلحظاٍت َوَجَب عليها أن ُتفِطَر وال جُيِزُئها إذا صاَمت لقولِه l: »َأَلْيَس  الشَّ

إَِذا َحاَضْت َلْ ُتَصلِّ َوَلْ َتُصْم؛ َفَذلَِك ُنْقَصاُن ِدينَِها«)2(.
يِن«)3(. َياِلَ َما ُتَصلِّ َوُتْفِطُر ِف َرَمَضاَن؛ َفَهَذا ُنْقَصاُن الدِّ ويف روايٍة: »َتُْكُث اللهَّ

تيُب يف الَقضاِء،  وعىل املرأِة أن َتقيَض هذه األياَم بعَد رمضاَن، وال ُيشرَتُط الرتَّ
َفَقاَلْت:  َطُهَرْت؟  إَِذا  ا  َصاَلَتَ إِْحَداَنا  ِزي  »َأجَتْ لَِعائَِشَة:  َقاَلْت  اْمَرَأًة  َأنَّ  ذلك  ويف 

بِيِّ l َفاَل َيْأُمُرَنا بِِه، َأْو َقاَلْت َفاَل َنْفَعُلُه«)4(. ا َنِحيُض َمَع النَّ ٌة َأْنِت! ُكنَّ َأَحُروِريَّ
رابعًا: احُلَقُن اليت ُتؤَخُذ بِنيَِّة التَّغذية

فيها وال  َحرَج  للِعالِج فال  إذا كاَنت  أما  اِب  عاِم والشَّ الطَّ مقاَم  تقوُم  ألنا 
وم. َتنقُص الصَّ

خامسًا: اجلماع.
ياَم إذا َوَقَع من عامٍد، أما إذا  وكاين: »اجلامُع ال خالَف يف أنه ُيبِطُل الصِّ قال الشَّ

َب ناِسيًا«)5(. َوَقَع عىل النِّسياِن فَبعُض أهِل العلِم أحَلَقه بَمن أكَل أو رَشِ

)1( صحيح: رواه أبو داود )2380(، وأمحد ) 498/2(، ]»صحيح اجلامع « )6243([.
)2( صحيح: رواه البخاري )304( .

)3( صحيح: رواه مسلم )79(.
)4( متفق عليه: رواه البخاري )321(، ومسلم )335(.

)5( »الدراري املضية« )22/2(.
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ِب ال  وقاَل ابُن القيِِّم رمَحه اهلُل: »والقرآُن دلَّ أن اجلامَع ُمفّطٌر كاألكِل والشُّ
ُيعَرُف فيه خالٌف«)1(.

َفَسَد  فقد  لصياِمه؛  ذاِكرًا  عاِمدًا  رمضاَن  ناِر  يف  زوجَته  جُل  الرَّ جاَمَع  فإذا 
ياُم واجبًا، وهي:  صوُمه وعليه الكّفارُة إن كاَن الصِّ

ُمَتتابَِعِي، فإن مل َيستِطْع فإطعاُم ستَِّي  جَيِْد فصياُم شَهريِن  ِعتُق رقبٍة، فإن مل 
تِه حتى َيستطيَع، والدليُل عىل ذلَك يقوُل  ِت الكّفارُة يف ِذمَّ ِمسكينًا، فإن مل جَيِِد استقرَّ
 l ِّبِي أبو هريرَة m: »بينام نحُن جلوٌس عنَد رسول اهلل l إذ َجاَء َرُجٌل إىَِل النَّ
َفَقاَل: َهَلْكُت، َقاَل: َما َشْأُنَك؟ َقاَل: َوَقْعُت َعىَل اْمَرَأيِت يِف َرَمَضاَن، َقاَل: َتْسَتِطيُع 
ُتْعتُِق َرَقَبًة؟ َقاَل: اَل، َقاَل: َفَهْل َتْسَتِطيُع َأْن َتُصوَم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعْيِ َقاَل: اَل، َقاَل: 
 l ُّبِي َفَهْل َتْسَتِطيُع َأْن ُتْطِعَم ِستَِّي ِمْسِكيًنا، َقاَل: اَل، َقاَل: اْجِلْس. َفَجَلَس َفُأيِتَ النَّ
ْق بِِه، َقاَل: َأَعىَل َأْفَقَر  ْخُم- َقاَل: ُخْذ َهَذا َفَتَصدَّ بَِعَرٍق ِفيِه َتٌْر -َواْلَعَرُق امْلِْكَتُل الضَّ

بِيُّ l َحتَّى َبَدْت َنَواِجُذُه َقاَل: َأْطِعْمُه ِعَياَلَك«)2(. ِمنَّا؟! َفَضِحَك النَّ

وُم واجٌب  الّشاهُد -يا عباَد اهللِ!-: أن من أتى زوجَته يف ناِر رمضاَن والصَّ
ارُة وهي: عتُق رقبة، فمن مل جيد فصياُم شهرين متتابعي، فَمن مل  عليه فعليه الكفَّ

يستطع فإطعام ستي مسكنيًا.

وِم وهي:  وينبغي للصائِم يف نهاِر رمضاَن أن يتأدََّب بآداِب الصَّ
حور. أواًل: السُّ

ُحوِر َبَرَكًة«)3(. ُروا َفإِنهَّ يِف السهَّ لقولِه l: »َتَسحهَّ

روا -يا عباَد اهللِ- ولو عىل يشٍء من  َة، فَتسحَّ نَّ وكثرٌي من الّناِس َترَك هذه السُّ
)1( زاد املعاد )56/2(.

)2( متفق عليه: رواه البخاري )6709(، ومسلم )1111(.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )1923(، ومسلم )1095(.
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ِب. األكِل أو الشُّ

وُيسَتحبُّ تأخرُيه.

اَلِة،  بِيِّ l ُثمَّ َقاَم إىَِل الصَّ ْرَنا َمَع النَّ عن أنٍس عن زيِد بِن ثابٍت قاَل: »َتَسحَّ
ِسَي آَيًة«)1(. ُحوِر؟ َقاَل: َقْدُر َخْ ُقْلُت: َكْم َكاَن َبْيَ اأَلَذاِن َوالسَّ

اِب. عاِم أو الشَّ ِء الَقليِل من الطَّ حوُر بالشَّ ُق السُّ وَيتحقَّ

ُروا َوَلْو بَِجْرَعٍة ِمْن َماٍء«)2(. قاَل l: »َتَسحهَّ

ثانيًا: تعجيل الفطر: 

ُل الفطَر طاعًة هللِ ولرسولِه l ألن تعجيَل الِفطِر  مُس؛ ُيَعجِّ فإذا َغرَبِت الشَّ
فيه خرٌي لألمة.

ُلوا اْلِفْطَر«)3(. قاَل l: »اَل َيَزاُل النهَّاُس بَِخرْيٍ َما َعجهَّ

.l ُِة رسوِل اهلل فَتعجيُل الِفطر سنَّ

ُجوَم«)4(. تِي َما َلْ َتْنَتِظْر بِِفْطِرَها النُّ تِي َعَل ُسنهَّ قاَل l: »اَل َتَزاُل ُأمهَّ

يِل وإىل ُظهوِر النُّجوِم  مِس إىل ُدخوِل اللَّ فكثرٌي من النَّاِس َينتظُر بعَد ُغروِب الشَّ
.l َِة رسوِل اهلل ِة فقد خالفوا ُسنَّ وائِف الّضالَّ امِء، وهذا من ِفعِل بعِض الطَّ يف السَّ

اليهوُد  وهم  عليهم  واملَغضوِب  للّضالَِّي  خُمالفٌة  الِفطِر  َتعجيَل  وألن 
والنَّصارى.

)1( صحيح: رواه البخاري )1921(.
)2( صحيح: رواه أبو يعىل )3340(، ]»صحيح اجلامع « )2945([.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )1957(، ومسلم )1098(.
)4( صحيح: رواه ابن خزيمة )2061(، و ابن حبان )3510(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1074([.
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َل النهَّاُس اْلِفْطَر؛ أَلنهَّ اْلَيُهوَد َوالنهََّصاَرى  يُن َظاِهًرا َما َعجهَّ يقوُل l: »اَل َيَزاُل الدِّ
ُروَن«)1(. ُيَؤخِّ

l يف  ِة رسوِل اهللِ  باِع ُسنَّ حابُة o كانوا من أحرِص الّناِس عىل اتِّ والصَّ
حوِر. تعجيِل الِفطِر وتأخرِي السُّ

النَّاِس  َأْعَجَل   l ٍد  مَّ حُمَ َأْصَحاُب  »َكاَن   : اأَلوديُّ ميموٍن  بُن  عمرو  يقوُل 
إِْفَطاًرا َوَأْبَطَأُهْم ُسُحوًرا«)2(.

وُيستَحبُّ للُمؤمِن أن ُيفِطَر عىل ُرَطباٍت، أو َتراٍت، فإن مل جَيِد حسا َحَسواٍت 
من ماٍء.

 ، َ عن أنٍس m قاَل: »َكاَن َرُسوُل اهللِ l ُيْفِطُر َعىَل ُرَطَباٍت َقْبَل َأْن ُيَصىلِّ
َفإِْن مَلْ َتُكْن ُرَطَباٌت َفَعىَل َتََراٍت، َفإِْن مَلْ َتُكْن َحَسا َحَسَواٍت ِمْن َماٍء«)3(.

ُمستجابًة،  دعوًة  ائِم  للصَّ فإنَّ  فطِره  عنَد  عاِء  بالدُّ جَيتِهَد  أن  الّصائِم  وعىل 
نيا واآلخرِة. فلَيطُلْب من اهللِ خرَي الدُّ

َوَثَبَت  اْلُعُروُق  ِت  َواْبَتلهَّ َمُأ  الظهَّ »َذَهَب  يقول:  أفطر  إذا   l دعائه  من  وكان 
.)4(»ُ اأَلْجُر إِْن َشاَء اللهَّ

وِر وشهادُة  ائِم -كام َيُرُم عىل غرِي الّصائِم- قوُل الزُّ وَيُرُم -َتوكيدًا- عىل الصَّ
َخُب وغرُي ذلك. َفُث والصَّ وِر والَكذُب والرَّ الزُّ

ُه  لقولِه l: »إَِذا َكاَن َيْوُم َصْوِم َأَحِدُكْم، َفاَل َيْرُفْث، َواَل َيْصَخْب، َفإِْن َسابهَّ
)1( حسن: رواه أبو داود )2353(، وأمحد )450/2(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1075([.

)2( رواه الفريايب يف »الصيام« )52(، والبيهقي يف السنن )238/4(، انظر »فتح الباري« )199/4(. 
)3( حس�ن: رواه الرتمذي )696(، و أبو داود )2356(، وأمحد )164/3(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« 

.])1077(
)4( حسن: رواه أبو داود )2357(، والنسائي يف الكربى )3329(، ]»اإلرواء« )39/4([..
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َأَحٌد َأْو َقاَتَلُه َفْلَيُقْل إيِنِّ اْمُرٌؤ َصائٌِم«)1(.

َيَدَع  َأْن  يِف  َحاَجٌة   ِ لِلهَّ َفَلْيَس  بِِه  َواْلَعَمَل  وِر  الزُّ َقْوَل  َيَدْع  َلْ  »َمْن   :l ولقولِه 
اَبُه«)2(. َطَعاَمُه َوَشَ

 ومن األموِر التي ُيباُح للّصائِم أن َيفعَلها يف ناِر رمضاَن وال َحرَج عليه يف 
ِفعِلها: 

يِل باحتالٍم أو من ِج�اَمٍع بأهِله. 1- أن ُيصبَح الصائُم ُجُنبًا من اللَّ

فلَيغتِسل  جنابٍة  عىل  وهو  الَفجُر  عليه  فَطَلَع  يِل  اللَّ من  الّصائُم  أجَنَب  فإذا 
ولَيُصم وال يشَء عليه.

lِ َكاَن ُيْدِرُكُه اْلَفْجُر َوُهَو ُجُنٌب  عن عائشَة وأمِّ سَلمَة n: »َأنَّ َرُسوَل اهللَّ
ِمْن َأْهِلِه ُثمَّ َيْغَتِسُل َوَيُصوُم«)3(.

واك. 2- السِّ

واِل أو بعَده  واِك يف أيِّ وقٍت من ناِر رمضاَن قبَل الزَّ ائِم أن َيستاَك بالسِّ للصَّ
َواِك ِعْنَد ُكلِّ ُوُضوٍء«)4(  ْم بِالسِّ َمْرُتُ تِي أَلَ ألن النَّبيَّ l قاَل: »َلْواَل َأْن َأُشقهَّ َعَل ُأمهَّ

واِل وبعَده، دوَن َتفريٍق بَي رمضاَن وغرِيه. وهذا عامٌّ يف كل األوقات قبَل الزَّ

بدوِن  ناِر رمضاَن ولكن  وقٍت من  أيِّ  وَيستنشَق يف  َيتمضمَض  أن  للّصائِم   -3
مبالغٍة، خشيَة أن َيصَل املاُء إىل احَللِق، فقد َتضمَض النَّبيُّ l وهو صائٌم، 
واملَضمضُة كام َتعلموَن واجبٌة وكذلَك االستنشاُق واجٌب يف الُوضوِء ومَع 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )1904(، ومسلم )1151( واللفظ للبخاري.
)2( صحيح: رواه البخاري )1903(.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )1925، 1926(، ومسلم )1109( واللفظ للبخاري.
)4( صحي�ح: رواه البخ�اري تعليق�ًا )158/4(، ووصل�ه اإلم�ام أمح�د )258/2(، و النس�ائي يف الك�ربى 

)3034(، ]»اإلرواء« )70([.



377 الدعاء النافع

ياِم وال َيتمضمُض  ذلَك فُهناَك َمْن يكتفي بَمسِح فِمه فقط عنَد الُوضوِء يف الصِّ
وال َيستنِشُق، وهذا خطٌأ وفيه إثٌم.

قاَل l: »َوَبالِْغ يِف ااِلْستِْنَشاِق إاِلهَّ َأْن َتُكوَن َصائًِم«)1(.

ائِم أن يتجَم وهو صائٌم. 4- للصَّ

صائٌم،  وهو   l النَّبيُّ  احتجَم  وقد  اجَلسِد  من  ِم  الدَّ إخراُج  هي  واحِلجامُة 
َص يف احِلجامِة للّصائِم. ورخًَّ

عاَم بَشِط أن ال يدخَل حلَقه. َق الطَّ 5- للّصائِم أن َيتذوَّ

َء ما مل َيدُخل  مِلَا ورَد عن ابِن عّباٍس n: »ال بأس أن يذوَق اخللَّ أو الشَّ
حلَقه وهو صائٌم«)2(.

6- للّصائم ِأن يكتحَل ويقطَر يف عيَنيه سواًء وجَد طعَمه يف حلِقه أم مل جَيِده فال 
حرَج يف ذلَك وصياُمه صحيح.

7- ومن ناَم يف ناِر رمضاَن فاحتلَم فقاَم جُنبًا فعليه أن يغتسَل وال يشَء عليه.

ٍة فال َحَرَج يف ذلَك. 8- وكذلَك من اسُتخِرَج منه دٌم حلاجٍة طبيَّ

9- وإذا احتاَجِت املرأُة للَكشِف الطبِّيِّ عىل جسِمها داخلّيًا أو خارجّيًا فال يشَء يف 
صياِمها، وصياُمها صحيٌح.

ِة احلرِّ أو  10- وإذا اغتسَل الّصائُم يف ناِر رمضاَن أو صبَّ املاَء عىل رأِسه من شدَّ
نحَو ذلَك فصياُمه صحيٌح وال يشَء عليه.

)1( صحي�ح: رواه الرتم�ذي )788(، و أب�و داود )142(، و النس�ائي )87(، واب�ن ماج�ه )407(، وأمح�د 
)33/4(، ]»اإلرواء« )935([.

)2( حسن: علقه البخاري )154/4-فتح( ووصله ابن أيب شيبة يف املصنف )9277(، ]»اإلرواء« )85/4-
.])86
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ُم أو غرُي ذلَك فال يشَء عليِه  11- كذلَك مْن َخَلع الطبيُب بعَض أسنانِه فَخرَج الدَّ
وصياُمه صحيٌح.

ِة التي جَيُِب عىل الّصائِم أن يكوَن عىل علٍم هبا:  ومن األموِر الِفقهيَّ

ياِم  ياَم صاَم، وإذا َعَجَز عن الصِّ َل الصِّ مَّ 1- للُمسافِر أن َيصوَم وله أن ُيفِطَر، إذا حَتَ
ياَم وأْفَطر فال يشَء عليه. أفطَر، وإذا استطاَع الصِّ

ائُم ومنهُم املفطُر فال ُينِكُر  حابُة مَع رسوِل اهللِ l فِمنهُم الصَّ فقد سافَر الصَّ
ائِم فاألمُر فيه َسعة. الّصائُم عىل امُلفطِر وال امُلفطُر عىل الصَّ

ائُِم  َيِعْب الصَّ َفَلْم   l بِيِّ  ُنَساِفُر َمَع النَّ ا  m قاَل: »ُكنَّ عن أنِس بِن مالٍك 
ائِِم«)1(. َعىَل امْلُْفِطِر َواَل امْلُْفِطُر َعىَل الصَّ

2- املريُض الذي ُيرجى برُء مرِضه ُيفطُر وَيقيض بعَد رمضاَن، واملريُض الذي ال 
ُيرجى برُء مرِضه ُيطِعُم عن كلِّ يوٍم مسكينًا.

يُخ الكبرُي واملرأُة الَعجوُز ُيفِطراِن وُيطعامِن عن كلِّ يوٍم مسكينًا، لقوِل ابِن  3- الشَّ
ْيُخ اْلَكبرُِي َوامْلَْرَأُة اْلَكبرَِيُة اَل َيْسَتِطيَعاِن َأْن َيُصوَما َفُيْطِعاَمِن  عّباٍس n: »الشَّ

َمَكاَن ُكلِّ َيْوٍم ِمْسِكينًا«)2(.

4- احلامُل وامُلرضُع إذا خاَفتا عىل نفَسيهام أو ولَديام أفطَرتا وأطَعمتا عن كلِّ يوٍم 
مسكينًا وإن صاَمت أجزَأها.

َهنا وإّياُكم يف دينِنا. نسأُل اهلَل العظيَم ربَّ العرِش العظيِم أن ُيَفقِّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )1947(، ومسلم )1118(.
)2( صحيح: رواه البخاري )4505(.
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دعاُء التائب إىل اهلل
عباَد اللِ! موعُدنا يف هذه اخُلطبِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- مَع دعاٍء جديٍد أال وهو 

دعاُء الّتائِب إىل اهللِ.

 والناظُر إىل كثرٍي من النَّاِس يف رمضاَن؛ يراُهم يعودوَن إىل اهللِ وَيتوبوَن إليه 
كاَة، وُينفقوَن من أمواهِلم يف  وَن الزَّ الِة، ُيؤدُّ وَيمألوَن املساجَد، ُيافظوَن عىل الصَّ

سبيِل اهللِ؛ َطمعًا منُهم يف رمحِة اهللِ وَمغفرتِه وعفِوه، أتدروَن مَل ذلَك يا عباَد اهللِ؟!

ألن اهلَل عزَّ وجلَّ أخرَبهم يف كتابِه عن َسعِة رمحتِه.

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  )ڤ  تعاىل:  فقاَل 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ( ]األنعام[، وقاَل تعاىل: )ڱ 
ہ(  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  تعاىل:  وقاَل  ]األعراف[، 

ٻ  )ٱ  تعاىل:  وقاَل  ]الزمر[،  ۈ(  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
]األعراف:156[،  ٹ(  ٹ  ٹ  )ٿ  تعاىل:  وقاَل  ]الفرقان[،  ڍ(  ڍ 

وقاَل تعاىل: )ڤ ڦ ڦ ڦ( ]غافر:3[، وقاَل تعاىل: )ڑ ڑ ک ک ک 
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ( ]الشورى[.



الدعاء النافع380

ْيِل  بِاللهَّ ِطُئوَن  ُتْ إِنهَُّكْم  ِعَباِدي  »َيا   : الُقُديسِّ احلديِث  يف  وجلَّ  عزَّ  اهلُل  ويقوُل 
ُنوَب َجِيًعا، َفاْسَتْغِفُرويِن َأْغِفْر َلُكْم«)1(. َهاِر، َوَأَنا َأْغِفُر الذُّ َوالنهَّ

َوَرَجْوَتنِي  َدَعْوَتنِي  َما  إِنهََّك  آَدَم  اْبَن  »َيا  أيضًا:  الُقُديسِّ  احلديِث  يف  ويقوُل 
َمِء ُثمهَّ  َغَفْرُت َلَك َعَل َما َكاَن ِفيَك َواَل ُأَباِل، َيا اْبَن آَدَم َلْو َبَلَغْت ُذُنوُبَك َعَناَن السهَّ
ْرِض َخَطاَيا ُثمهَّ  اْسَتْغَفْرَتنِي َغَفْرُت َلَك َواَل ُأَباِل، َيا اْبَن آَدَم إِنهََّك َلْو َأَتْيَتنِي بُِقَراِب اأْلَ

ا َمْغِفَرًة«)2(. َتْيُتَك بُِقَراِبَ ُك ِب َشْيًئا أَلَ َلِقيَتنِي اَل ُتْشِ

ٍة َأْنَزَل ِمْنَها  ِ ِماَئَة َرْحَ تِه عن َسعِة رمحِة اهللِ فقاَل l: »إِنهَّ لِلهَّ ورسوُلنا l أخرَب يف ُسنَّ
ا َتْعِطُف  وَن َوِبَ اَحُ ا َيَتَ ًة َواِحَدًة َبْيَ اجْلِنِّ َواإِلْنِس َواْلَبَهائِِم َواْلََوامِّ َفبَِها َيَتَعاَطُفوَن َوِبَ َرْحَ

ا ِعَباَدُه َيْوَم اْلِقَياَمِة«)3(. ًة َيْرَحُم ِبَ َر الُل تِْسًعا َوتِْسِعَي َرْحَ اْلَوْحُش َعَل َوَلِدَها، َوَأخهَّ

إِنهَّ  اْلَعْرِش:  َفْوَق  ِعْنَدُه  َفُهَو  ِكَتابِِه  ِف  َكَتَب  ْلَق  اْلَ الُل  َخَلَق  »َل�مهَّ   :l وقاَل 
تِي َتْغِلُب َغَضبِي«. َرْحَ

ويف روايٍة: »َغَلَبْت َغَضبِي«، ويف روايٍة: »َسَبَقْت َغَضبِي«)4(.

ِمَن  اْمَرَأٌة  َفإَِذا  بَِسْبٍى   lِ اهللَّ َرُسوِل  َعىَل  »َقِدَم   :m عمُر  الفاروُق  وقاَل 
ْبِي َأَخَذْتُه َفَأْلَصَقْتُه بَِبْطنَِها َوَأْرَضَعْتُه َفَقاَل َلَنا  ا يِف السَّ ْبِى َتْبَتِغى، إَِذا َوَجَدْت َصبِيًّ السَّ
ِ َوِهَى َتْقِدُر  ِ l: »َأَتَرْوَن َهِذِه اْلَْرَأَة َطاِرَحًة َوَلَدَها ِف النهَّاِر؟« ُقْلَنا اَل َواهللَّ َرُسوُل اهللَّ

َعىَل َأْن اَل َتْطَرَحُه، َفَقاَل: »للُ َأْرَحُم بِِعَباِدِه ِمْن َهِذِه بَِوَلِدَها«)5(.

)1( صحيح: رواه مسلم )2577(.
)2( حس�ن: رواه الرتمذي )3540( من حديث أنس، والدارمي )2788(، وأمحد )167/5( من حديث أيب 

ذر، واللفظ للرتمذي ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1616(
)3( متفق عليه: رواه البخاري )6469(، و مسلم )2752( واللفظ له.

)4( متفق عليه: رواه البخاري )7404(، ومس�لم )2751(، وبلفظ )غلبت( عند البخاري )3194( وبلفظ 
)سبقت( عند البخاري )7422(

)5( متفق عليه: رواه البخاري )5999(، ومسلم )2754( واللفظ له
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َلَتاَب  ُتْبُتْم  ُثمهَّ  َمَء  السهَّ َخَطاَياُكْم  َتْبُلَغ  َحتهَّى  َأْخَطْأُتْم  »َلْو   :l وقاَل 
َعَلْيُكْم«)1(.

نيا، وأن ُتقَبَل  ا الّتائُب إىل اهلِل عزَّ وجلَّ إذا أردَت أن َتنتفَع بَتوبتَك يف الدُّ أيُّ
منَك عنَد اهللِ يوَم القيامِة فعليَك بام يل: 

أواًل: اإلخالُص هللِ تعاىل يف توبتِك.

املساجِد يف رمضاَن،  إىل  التَّوبِة، واملجيِء  إىل  دفَعَك  الذي  الدافُع  يكوَن  أن 
واملحافظِة عىل الصالة، وردِّ احلقوِق إىل أصحاهِبا، وصلِة األرحاِم وغرِي ذلَك من 
جاُء لرمحِة اهللِ، استجابًة لقولِه  اعاِت؛ هو اخلوُف من عذاِب اهللِ وَسخِطه والرَّ الطَّ
]النور[،  ىئ(  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  )ىئ  تعاىل: 

ولقولِه تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ( ]التحريم:8[.

نِب. ا الّتائُب جَيُِب عليَك أن ُتْقِلَع عن الذَّ ثانيًا: أيُّ

الِة البدَّ أن َتنخِلَع ِمن  با، ويا تارَك الصَّ با ال بدَّ أن ُتقِلَع عن أكِل الرِّ فيا آكَل الرِّ
ِحَم ألنَّ اهلَل عزَّ وجلَّ أخرَب  حم البدَّ أن َتِصَل الرَّ الة، ويا أيا القاطُع للرَّ ترِك الصَّ
نِب إىل اهللِ عن َقريٍب،  نَب بَجهالٍة ثم أقلَع عن الذَّ يف كتابِه أنه َيغِفُر ملن اقرتَف الذَّ

وتاَب إليه.

توبَة  فال  املوُت  هبم  َينزَل  حتى  والذنوِب  املعايص  عىل  ون  ُيِصُّ الذين  أما 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  )چ  تعاىل:  قاَل  هلم، 
ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ڱ(  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

]النساء:18-17[.

)1( صحيح: رواه ابن ماجه )4248(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )3138([
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نوَب بَجهالٍة وَيتوبوَن منها عىل الَفوِر إىل اهللِ فأولئَك  أما الذين َيقرِتفوَن الذُّ
)ڤ ڦ ڦ  ِة:  اجَلنَّ أهِل  نا جلَّ وعال يف وصِف  ربُّ قاَل  اهلُل عليِهم،  يتوُب 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( ]آل عمران[.

ا الّتائُب عليَك أن تندَم عىل فعِل املعايص. ثالثًا: أيُّ

إذا َجلسَت وحَدك وخلوَت بَربَِّك حُتاِسُب َنفسَك يف ساعٍة من ليٍل أو ناٍر 
نوَب واملعايَص التي اقرتفَتها؛ فعليَك أن تندَم، وتبكَي وتقوَل لنفِسك:  رَت الذُّ وَتذكَّ

أُت عىل ُمبارزِة اهللِ باملَعايص؟ أُت عىل معِصيِة اجلّباِر؟ كيَف جَترَّ كيَف جترَّ

ْر هذه املرأَة التي َزَنت وجاَءت ناِدمًة تائبًة إىل رسوِل اهللِ l وهي ُحبىل  وَتذكَّ
«)1( ندمت وتأملت وخافت  ا َفَأِقْمُه َعَلَّ َأَصْبُت َحدًّ  ِ نا، تقوُل: »َيا َرُسوَل اهللَّ من الزِّ

من عذاب اهلل.

جُل الذي جاَء إىل النَّبيِّ l وَقاَل: »َهَلْكُت! َقاَل: َومِلَ؟ َقاَل َوَقْعُت  وهذا الرَّ
َعىَل َأْهِل يِف َرَمَضاَن« )2( ندٌم عىل فعِل املَعصيِة، ورجوٌع بعَد النَّدِم إىل اهللِ -تبارَك 

وتعاىل-.

ا الّتائُب أن تتوَب يف وقٍت ُتقبُل فيه التَّوبُة. رابعًا: عليَك أيُّ

َتطُلَع  أن  وقبَل  احللقوَم،  وُح  الرُّ َتِصَل  أن  وقبَل  املوِت،  قبَل  ُتقبُل  فالتوبُة 
مُس من َمغِرهِبا. الشَّ

گ  گ  گ  گ  ک  )ک  تعاىل:  لقولِه  استجابًة 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ( ]النساء:18[.

)1( صحيح: رواه مسلم )1696(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )5368(، ومسلم )1111(.
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َهاِر،  ْيِل لَِيُتوَب ُمِسىُء النهَّ والنَّبيُّ l يقوُل: »إِنهَّ الَل َعزهَّ َوَجلهَّ َُيْبُسُط َيَدُه بِاللهَّ
ا«)1(. ْمُس ِمْن َمْغِرِبَ ْيِل َحتهَّى َتْطُلَع الشهَّ َهاِر لَِيُتوَب ُمِسىُء اللهَّ َوَيْبُسُط َيَدُه بِالنهَّ

ا الّتائُب عليَك أن َتُردَّ احُلقوَق إىل أصحاهِبا. خامسًا: أيُّ

ل منُه قبَل أن  نُب الذي اقرتفَته بيَنك وبَي آدميٍّ فاَذهب إليه وحَتلَّ فإذا كاَن الذَّ
ال يكوَن درهٌم وال ديناٌر، فاليوَم عمٌل وال حساٌب وغدًا حساٌب وال عمٌل.

ُه َلْيَس َثمهَّ ِديَناٌر  ْلُه ِمْنَها َفإِنهَّ ِخيِه َفْلَيَتَحلهَّ يقوُل l: »َمْن َكاَنْت ِعْنَدُه َمْظلَمٌة أِلَ
ِمْن  ُأِخَذ  َحَسَناٌت  َلُه  َيُكْن  َلْ  َفإِْن  َحَسَناتِِه،  ِمْن  ِخيِه  أِلَ ُيْؤَخَذ  َأْن  َقْبِل  ِمْن  ِدْرَهٌم  َواَل 

َئاِت َأِخيِه َفُطِرَحْت َعَلْيِه«)2( وهذا هو املفلس. َسيِّ

ا الّتائُب! إذا أردَت أن َتنتفَع بتوبتَِك وأن ُتقبَل منَك عنَد اهلِل يوَم  سادسًا: أيُّ
األصحاَب   َ ُتَغريِّ وأن  التَّوبِة،  قبَل  فيه  َتعيُش  الذي  املكاَن   َ ُتَغريِّ أن  فعليَك  القيامِة، 
ئُة ُتؤثِّر عىل الّتائِب فَينتكُس  يِّ حَبُة السَّ والُقَرناَء الذين ُكنَت َتش َمعهم قبَل التَّوبِة، فالصُّ
وِء الذين ُكنَت َتش  وِء وَجليُس السُّ وِء وصاحُب السَّ إىل املعايص مرًة ثانيًة، وقريُن السَّ

معهم قبَل الّتوبِة؛ إن َبقوا َمعك بعَد التَّوبِة سرَتِجُع مّرًة ُأخرى إىل املعايص.

اْلِْسِك  َكَحاِمِل  ْوِء  السهَّ ِليِس  َواجْلَ الِِح  الصهَّ ِليِس  اجْلَ »َمَثُل   :l النَّبيَّ  يقوُل 
َوَناِفِخ اْلِكرِي..«)3(.

جُل الذي قتل مئَة نفٍس فسأَل عابدًا فأفتاُه بغرِي علٍم فزاَده َضالاًل   وهذا الرَّ
-فَقتَله-، ثمَّ ُدلَّ عىل عاملٍ فجاَءه فقاَل له: قتلُت مئَة نفٍس فهل َل من توبٍة؟ فقاَل 
ا ُأَناًسا  ْوَبِة اْنَطِلْق إىَِل َأْرِض َكَذا َوَكَذا َفإِنَّ هِبَ ولُ َبْيَنُه َوَبْيَ التَّ هذا العامُل: َنَعْم َوَمْن َيُ

ا َأْرُض َسْوٍء. َ َيْعُبُدوَن اهلَل َفاْعُبِد اهلَل َمَعُهْم َواَل َتْرِجْع إىَِل َأْرِضَك َفإِنَّ

)1( صحيح: رواه مسلم )2759(.
)2( صحيح: رواه البخاري )6534(

)3( متفق عليه: رواه البخاري )5534(، ومسلم )2628( واللفظ له.
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فانظروا عباَد اهللِ العامِلِ نصَحه بَتغيرِي املكاِن الذي كاَن يعيُش فيه؛ مكاِن القتِل 
- لُيعيَنُه ذلَك عىل ذكِر  واملعايص، وأمَره أن َيذهَب إىل ُأناٍس َيعبدوَن اهلَل -عزَّ وجلَّ
جُل ُمهاِجرًا إىل  َره من أن يعوَد إىل مكاِن املعايص، فَخَرَج الرَّ اهللِ وطاعِة اهللِ، وحذَّ

اهللِ ورسولِه )ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ِة  مْحَ الرَّ َماَلئَِكُة  ِفيِه  َفاْخَتَصَمْت  امْلَْوُت،  َأَتاُه  ِريَق  الطَّ َنَصَف  إَِذا  َفاْنَطَلَق َحتَّى  ېئ(، 
َوَقاَلْت   ،ِ اهللَّ إىَِل  بَِقْلبِِه  ُمْقباًِل  َتائًِبا  »َجاَء  ِة:  مْحَ الرَّ َماَلئَِكُة  َفَقاَلْت  اْلَعَذاِب،  َوَماَلئَِكُة 
، َفَأَتاُهْم َمَلٌك يِف ُصوَرِة آَدِميٍّ َفَجَعُلوُه َبْيَنُهْم  ا َقطُّ ُه مَلْ َيْعَمْل َخرْيً َماَلئَِكُة اْلَعَذاِب: إِنَّ
تِِهاَم َكاَن َأْدَنى َفُهَو َلُه، َفَقاُسوُه َفَوَجُدوُه َأْدَنى إىَِل  َفَقاَل: ِقيُسوا َما َبْيَ اأَلْرَضْيِ َفإىَِل َأيَّ

ِة«)1(، فال بدَّ من َتغيرِي املكاِن والُقَرناِء. مْحَ تِي َأَراَد َفَقَبَضْتُه َماَلئَِكُة الرَّ اأَلْرِض الَّ

ا الّتائُب عليَك أن تنكَس بَي يدِي اهللِ دائاًم، وأن َتعرتَف بذنبَِك هللِ،  سابعًا: أيُّ
وأن َتدعَو اهلَل ليَل ناَر، ويف كلِّ سجدٍة؛ أن َيتقبََّل منَك التَّوبَة وأن َيغفَر لَك ذنَبَك؛ 

فهذا آدُم q َعىص فاعرتَف بذنبِه وتاَب إىل اهللِ ودعا؛ فتاَب اهلُل عليه.

قاَل تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ( ]األعراف[.

وقاَل تعاىل: )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ( 
]طه[.

جَل خطًأ اعرتَف بذنبِه، وتاَب إىل اهللِ، ودعا  وهذا موسى q عنَدما قتَل الرَّ
اهلَل أن َيغِفَر له ذنَبه، فَغَفَر اهلُل له.

)ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  تعاىل:  قاَل 
ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ( ]القصص[.

)1( صحيح: رواه مسلم )2766(
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عاء. نوِب واخَلطايا بَي يدِي اهللِ يف الدُّ َمنا كيَف َنعرِتُف بالذُّ والرسوُل l علَّ

ُهمهَّ َأْنَت اْلَِلُك اَل  الِة يقوُل l: »اللهَّ ففي بعض دعاِء االستفتاِح يف أوِل الصَّ
ْفُت بَِذْنبِي َفاْغِفْر ِل ُذُنوِب َجِيًعا  إَِلَه إاِلهَّ َأْنَت، َأْنَت َربِّ َوَأَنا َعْبُدَك َظَلْمُت َنْفِس َواْعَتَ

ُنوَب إاِلهَّ َأْنَت«)1(. ُه اَل َيْغِفُر الذُّ إِنهَّ

ُهمهَّ َأْنَت َربِّ اَل إَِلَه إاِلهَّ َأْنَت َخَلْقَتنِي َوَأَنا  ويقوُل l يف سيِِّد االستغفاِر: »اللهَّ
َعْبُدَك، َوَأَنا َعَل َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت، َأُعوُذ بَِك ِمْن َشِّ َما َصَنْعُت، َأُبوُء َلَك 

ُنوَب إاِلهَّ َأْنَت«)2(. ُه اَل َيْغِفُر الذُّ ، َوَأُبوُء َلَك بَِذْنبِي، َفاْغِفْر ِل َفإِنهَّ بِنِْعَمتَِك َعَلهَّ

يِن َواَل َتْنُصْ َعَلهَّ  ، َواْنُصْ وكاَن l يقوُل يف دعائِه: »َربِّ َأِعنِّي َواَل ُتِعْن َعَلهَّ
، َربِّ  يِن َعَل َمْن َبَغى َعَلهَّ ْ اْلَُدى ِل، َواْنُصْ ، َواْهِديِن َوَيسِّ َواْمُكْر ِل َواَل َتُْكْر َعَلهَّ
اًها ُمنِيًبا،  بًِتا، إَِلْيَك َأوهَّ اًبا، َلَك ِمْطَواًعا، َلَك ُمْ اًرا، َلَك َرههَّ اًرا، َلَك َذكهَّ اْجَعْلنِي َلَك َشكهَّ
لَِسايِن،  ْد  َوَسدِّ تِي،  َوَثبِّْت ُحجهَّ َدْعَوِت،  َوَأِجْب   ، َحْوَبتِي  َواْغِسْل  َتْوَبتِي،  ْل  َتَقبهَّ َربِّ 

غينَة من َقلبي-. َواْهِد َقْلبِي، َواْسُلْل َسِخيَمَة َصْدِري«)3( -أي: أخرِج احِلقَد والضَّ

نيا، وُتقبَل منه يوَم القيامِة؛ أن يتوَب  ائِب إذا أراَد أن َينتفَع بَتوبتِه يف الدُّ  عىل التَّ
نيا. إىل اهللِ توبًة نصوحًا، وأن َيستمرَّ عىل توبتِه حتى خَيرَج من هذه الدُّ

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  )گ  قاَل:  وجلَّ  عزَّ  اهلَل  ألن 
ں( ]طه[.

ا الّتائُب ال يكفي أن َتتوَب يف رمضاَن ثم َترِجَع إىل املعايص بعَد رمضاَن، ال  أيُّ
 : نوِب، يقوُل اهلُل عزَّ وجلَّ يكفي أن تقوَل: أستغفُر اهلَل وأنَت ُمِصٌّ عىل املعايص والذُّ

)1( صحيح: رواه مسلم )771(.
)2( صحيح: رواه البخاري )6306(.

)3( صحي�ح: رواه الرتم�ذي )3551(، و أبو داود )1510(، والنس�ائي يف الك�ربى )10443(، وابن ماجه 
)3830(، وأمحد )227/1(، ]»ظالل اجلنة« )384([. 
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)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ( ]الفرقان[.
فال بدَّ من االستقامِة عىل التَّوبة.

• فمن تاَب توبًة نصوحًا واستقاَم عليها حتى املوِت، كاَن ممن ُيبِّهُم اهلُل، قاَل 
: )ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ(. اهلُل عزَّ وجلَّ

َعْبِدِه ِحَي  بَِتْوَبِة  َفَرًحا  َأَشدُّ   ُ »لَلهَّ  :l بَتوبتِهم؛ لقولِه  • وكاَن ممن َيفرُح اهلُل 
َطَعاُمُه  َوَعَلْيَها  ِمْنُه  َفاْنَفَلَتْت  َفاَلٍة،  بَِأْرِض  َراِحَلتِِه  َعَل  َكاَن  َأَحِدُكْم  ِمْن  إَِلْيِه  َيُتوُب 
ُهَو  َفَبْيَنا  َراِحَلتِِه  ِمْن  َأيَِس  َقْد  َها  ِظلِّ ِف  َفاْضَطَجَع  َشَجَرًة  َفَأَتى  ِمْنَها،  َفَأيَِس  اُبُه  َوَشَ
َأْنَت  ُهمهَّ  اْلَفَرِح: اللهَّ ِة  َفَأَخَذ بِِخَطاِمَها ُثمهَّ َقاَل ِمْن ِشدهَّ َقائَِمًة ِعْنَدُه،  ا  ِبَ َكَذلَِك إَِذا ُهَو 

ِة اْلَفَرِح«)1(. َك، َأْخَطَأ ِمْن ِشدهَّ َعْبِدي َوَأَنا َربُّ

وكاَن ممَّن َتدعو له املالئكُة، -ودعاُء املالئكِة ُمستجاٌب عنَد اهللِ- يقوُل اهلُل 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  )ۓ   : وجلَّ عزَّ 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

ى ائ ائ ەئ( ]غافر[.
نوِب، فهؤالء ظَلموا أنفَسهم. وا عىل املعايص والذُّ • أما الذيَن أرصُّ

َم الّناَس إىل ِقسَمِي: تائٌب وظامٌل، فقاَل تعاىل: )حت خت  ألن اهلَل عزَّ وجلَّ قسَّ
مت ىت يت جث مث(.

َلمِة  فانُظر يا عبَد اهللِ! هل أنَت ممن تاَب إىل اهللِ توبًة نصوحًا؟ أم أنَت من الظَّ
َلمِة سَتنَدُم -واهللِ- عنَد املوِت إذ تقوُل:  الذين َظَلموا أنفَسهم؟ فإن ُكنَت من الظَّ

)ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( يقال لك: )ۇ(.
)1( صحيح: رواه مسلم )2747(.
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ا امُلِصُّ عىل املَعايص سَتندُم عنَد القرِب، ويوَم القيامِة، وعىل امليزاِن، وسَتندُم  أيُّ
اِط، ويف جهنَّم َتقوُل: )ٻ ٻ ٻ ٻ(. عىل الصِّ

ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  )ڀ  تقوُل: 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( ]املؤمنون[.

ٺ(  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  )پ  ت��ق��وُل: 
]السجدة[.

جوَع إىل اهلل. جوَع الرُّ َة اإلسالِم! التَّوبَة التَّوبَة، الرُّ فيا أمهَّ

وا ما بأنفِسهم. ُ ما بَقوٍم حتى ُيَغريِّ فاهلُل عزَّ وجلَّ ال ُيغريِّ

ِة  ُسنَّ باِع  واتِّ وطاعتِه  بَتوحيِده  َينصوه  حتى  قومًا  ينُص  ال  وجلَّ  عزَّ  واهلُل 
 .l نبيِّه

قاَل تعاىل: )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ(.

أسأُل اهلَل العظيَم ربَّ العرِش العظيِم أن َيردَّ األمَة إىل دينِها رّدًا مجياًل.
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دعاُء املالئكة
عباَد اللِ! موعُدنا يف هذه اخُلطبِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- مَع دعاٍء جديٍد أال وهو 

ُدعاُء املالئكِة.

املالئكُة يدعوَن لعباِد اهللِ الّصاحلَي، وكذلَك َيدعوَن عىل الُعصاِة وامُلجِرمَي، 
إليه،  الّراِجعَي  اهللِ،  إىل  للّتائبَي  َيدعوَن  املالئكَة  أن  لنا   َ تبيَّ املاضيِة  اخُلطبِة  ففي 

نوِب. التاركَي للَمعايص والذُّ

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  )ۓ  تعاىل:  قاَل 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 

ې ى ى ائ ائ ەئ( ]غافر[.
ُينِفقوَن  الذين  ديَن؛  امُلوحِّ لألغنياِء  َيدعوَن  املالئكَة  أن  لنا   ُ سيتبيَّ واليوَم 
الُفقراِء  ُينِفقوَن عىل  أمواهَلم يف سبيِل اهللِ، والذين خُيِرجوَن زكاَة أمواهِلم، والذيَن 

يِل والنَّهاِر رّسًا وعالنيًة. واملَساكِي باللَّ

وكذلَك املالئكُة يدعوَن عىل امُلْمِسكَي أمواهَلم، ومل خُيِرجوا زكاَة أمواهِلم، ومل 
ُينفقوا من أمواهِلم عىل الُفقراِء واملَساكِي.

خُيرُبنا بذلَك النَّبيُّ l فيقوُل: »َما ِمْن َيْوٍم ُيْصبُِح اْلِعَباُد ِفيِه إاِلهَّ َمَلَكاِن َيْنِزاَلِن، 
ُهمهَّ َأْعِط ُمِْسًكا َتَلًفا«)1(. ُهمهَّ َأْعِط ُمْنِفًقا َخَلًفا، َوَيُقوُل اآْلَخُر: اللهَّ ا اللهَّ َفَيُقوُل: َأَحُدُهَ

املالئكَة  وأنَّ  اهللِ،  سبيِل  يف  ماَله  ُينفُق  من  الناِس  من  أنَّ  بياُن  احلديِث  ففي 
يادِة والرَبكة. َيدعوَن له بالزِّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )1442(، ومسلم )1010(.
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ومن الّناِس من أمسَك ماَله، وَبِخَل به، ومل ُينِفق منه عىل الُفقراِء واملَساكِي 
ِة الرَبكِة. ومل خُيِرج زكاَته؛ فاملالئكُة يدعوَن عليه بذهاِب هذا املاِل وبالنَّقِص، وِقلَّ

َة اإلسالِم! املاُل الذي يف أيِدينا هو ماُل اهللِ، قاَل تعاىل: )چ چ ڇ  أمهَّ
ڇ ڇ ڇ( ]النور:33[.

ُة. فوُس الَبشيَّ ه النُّ املاُل حُتِبُّ

ما من إنساٍن إال وهو ُيِبُّ املاَل ال ُينِكُر ذلَك أحٌد، وكام قاَل تعاىل: )ٴۇ 
ۋ ۋ ۅ ۅ( ]الفجر[.

ٻ(  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  قاَل  نيا،  الدُّ احلياِة  زينُة  املاُل 
]الكهف:46[.

املاُل الذي يف أيدينا فتنٌة وامتحاٌن وابتالٌء.

! املاُل الذي َمَعَك ابتالٌء من اهللِ وامتحاٌن؛ وكام قاَل تعاىل: )ڱ  ا الَغنيُّ أهيُّ
ں ں ڻ( ]التغابن:15[.

تِي اْلَاُل«)1(. ٍة ِفْتَنًة، َوإِنهَّ ِفْتَنَة ُأمهَّ وقاَل l: »إِنهَّ لُِكلِّ ُأمهَّ

 الّناُس يف املاِل فريقان:
الفريُق األول: فريٌق يتقي اهلَل يف مالِه ويتقرُب به إىل اهللِ، َيعِرُف حقَّ اهللِ فيه، خُيرُج 
ُق عىل الُفقراِء واملساكِي، َيِصُل أرحاَمه وهذا هو الَفريُق الفائُز،  كاَة وَيتصدَّ الزَّ

ونسأُل اهلَل أن جيعَلنا وإّياُكم منُهم.

الفريق الثاين: هو الَفريُق اخلارُس، هو الذي َعىص اهلَل هبذا املاِل، فهو ال َيتَّقي اهلَل فيه، 
فَبِخَل بَزكاتِه، ومل ُينِفق من مالِه عىل الُفقراِء واملَساكِي، ومل َيِصل رمَحه، فهذا 

هو الفريُق اخلارُس.
)1( صحيح: رواه الرتمذي )2336( ، وأمحد ) 160/4(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )3253([.
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: َما َنَقَص َماُل َعْبٍد  ُأْقِسُم َعَلْيِهنهَّ l خُيرُبنا بذلَك فيقوُل: »َثاَلَثٌة  سوُل  والرَّ
ُثُكْم َحِديًثا َفاْحَفُظوُه«. ِمْن َصَدَقٍة«.. إىل أن قال l: »َوُأَحدِّ

ُه، َوَيِصُل ِفيِه  ْرَبَعِة َنَفٍر: َعْبٍد َرَزَقُه اهلُل َمااًل َوِعْلاًم، َفُهَو َيتَِّقي ِفيِه َربَّ ْنَيا أِلَ َم الدُّ إِنهَّ
ا، َفَهَذا بَِأْفَضِل امْلََناِزِل. ِ ِفيِه َحقًّ ُه، َوَيْعَلُم هلِلَّ َرمِحَ

َمااًل  ِل  َأنَّ  َلْو  َيُقوُل:  ِة  يَّ النِّ َصاِدُق  َفُهَو  َمااًل،  َيْرُزْقُه  َومَلْ  ِعْلاًم  اهلُل  َرَزَقُه  َوَعْبٍد 
ا َسَواٌء. تِِه َفَأْجُرمُهَ َلَعِمْلُت بَِعَمِل ُفاَلٍن، َفُهَو بِنِيَّ

بُِط يِف َمالِِه بَِغرْيِ ِعْلٍم، اَل َيتَِّقي ِفيِه  َوَعْبٍد َرَزَقُه اهلُل َمااًل َومَلْ َيْرُزْقُه ِعْلاًم، َفُهَو خَيْ
ا، َفَهَذا بَِأْخَبِث امْلََناِزِل. ِ ِفيِه َحقًّ ُه، َواَل َيْعَلُم هلِلَّ ُه َواَل َيِصُل ِفيِه َرمِحَ َربَّ

َوَعْبٍد مَلْ َيْرُزْقُه اهلُل َمااًل َواَل ِعْلاًم، َفُهَو َيُقوُل: َلْو َأنَّ ِل َمااًل َلَعِمْلُت ِفيِه بَِعَمِل 
ا َسَواٌء«)1(. تِِه َفِوْزُرمُهَ ُفاَلٍن، َفُهَو بِنِيَّ

َم النَّيبُّ l الّناَس إىل قسَمنِي:  ففي احلديِث قسَّ
قسٌم يتقي اهلل يف مالِه وَيعرُف حقَّ اهللِ فيه.

وقسٌم آخُر ال يتقي اهلَل يف هذا املاِل، وال َيعِرُف حقَّ اهللِ فيه.
أما الفريق األول وهو الفائز: 

يف  اإلنفاِق  يف  أعظَم  مثاًل  لنا  َضَب  فقد   l رسوُلنا  هؤالِء:  أمثال  فمن 
سبيِل اهللِ.

َأْعَطاُه،  إاِلَّ  َشْيًئا  اإِلْساَلِم  َعىَل   l  ِ اهللَّ َرُسوُل  ُسئَِل  »َما   :m أنٌس  يقوُل 
ًدا  مَّ ، َفَرَجَع إىَِل َقْوِمِه َفَقاَل: َيا َقْوِم َأْسِلُموا َفإِنَّ حُمَ َفَجاَءُه َرُجٌل َفَأْعَطاُه َغَناًم َبْيَ َجَبَلْيِ

َشى اْلَفاَقَة«)2(. ُيْعِطى َعَطاًء اَل خَيْ
)1( صحيح لغريه : رواه الرتمذي )2325(، وأمحد )231/4(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )16([.

)2( صحيح: رواه مسلم )2312(.
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َيُكوَن  َحتَّى  ُيْسِلُم  َفاَم  ْنَيا  الدُّ إاِلَّ  ُيِريُد  َما  َلُيْسِلُم  ُجُل  الرَّ َكاَن  »إِْن  أنٌس:  يقوُل 
ْنَيا َوَما َعَلْيَها«)1(. اإِلْساَلُم َأَحبَّ إَِلْيِه ِمَن الدُّ

َة َواديًا مملوءًا إباًل وَنَعاًم، َفَقاَل َصْفَواُن:  »وقد أعطى النَّبيُّ l صفواَن بَن أميَّ
َذا َنْفُس َأَحٍد َقطُّ إاّل َنبِّي«)2(. »َأْشَهُد َما َطاَبْت هِبَ

سبيِل  يف  اإلنفاِق  يف  َيتنافساِن   n اخلّطاِب  بُن  وعمُر  ديُق  الصِّ بكٍر  أبو 
َق َفَواَفَق َذلَِك ِعْنِدي َمااًل،  l َأْن َنَتَصدَّ  ِ اهللِ، يقوُل عمُر m: »َأَمَرَنا َرُسوُل اهللَّ
 ِ َفُقْلُت: اْلَيْوَم َأْسبُِق َأَبا َبْكٍر إِْن َسَبْقُتُه َيْومًا، َقاَل: َفِجْئُت بِنِْصِف َماِل َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ
ْهِلَك؟ ُقْلُت: ِمْثَلُه، َوَأَتى َأُبو َبْكٍر بُِكلِّ َما ِعْنَدُه، َفَقاَل َيا َأَبا َبْكٍر:  l: َما َأْبَقْيَت أِلَ
ِ اَل َأْسبُِقُه  ْم اهلَل َوَرُسوَلُه، ُقْلُت -أي عمُر-: َواهللَّ ْهِلَك؟ َقاَل: َأْبَقْيُت هَلُ َما َأْبَقْيَت أِلَ

ٍء َأَبًدا«)3(. إىَِل يَشْ

ُق بأحبِّ مالِه إليه. وهذا أبو طلحَة األنصاريُّ َيتصدَّ

ْنَصاِر بِامْلَِديَنِة َمااًل ِمْن َنْخٍل، َوَكاَن  يقوُل أنٌس m: َكاَن َأُبو َطْلَحَة َأْكَثَر اأْلَ
l َيْدُخُلَها   ِ َحاُء، َوَكاَنْت ُمْسَتْقبَِلَة امْلَْسِجِد، َوَكاَن َرُسوُل اهللَّ َأَحبَّ َأْمَوالِِه إَِلْيِه َبرْيُ

ُب ِمْن َماٍء ِفيَها َطيٍِّب. َوَيْشَ

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   : اآْلَي��ةُ َهِذِه  ُأْنِزَلْت  َفَلامَّ   :m أنٌس  يقوُل 
ِ إِنَّ اهلَل َتَباَرَك َوَتَعاىَل  پ( َقاَم َأُبو َطْلَحَة إىَِل َرُسوِل اهلل l َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللَّ
ا  َ َحاَء، َوإِنَّ َيُقوُل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ( َوإِنَّ َأَحبَّ َأْمَواِل إَِلَّ َبرْيُ
ِ َحْيُث َأَراَك اهلُل، َفَقاَل  ِ، َفَضْعَها َيا َرُسوَل اهللَّ َها َوُذْخَرَها ِعْنَد اهللَّ ِ َأْرُجو بِرَّ َصَدَقٌة هلِلَّ
َأْن  َأَرى  َوإيِنِّ  ُقْلَت  َما  َسِمْعُت  وَقْد  َرابٌِح!  َماٌل  َذلَِك  َرابٌِح،  َماٌل  َذلَِك  »َبٍخ!   :l

)1( صحيح: رواه مسلم )2312(.
)2( »دالئل النبوة« للدكتور منقذ بن حممود السقار.

)3( حسن: رواه الرتمذي )3675(، وأبو داود )1678(، والدارمي )1660(، ]»ظالل اجلنة« )1240[. 
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يِف  َطْلَحَة  َأُبو  َفَقَسَمَها   ،ِ اهللَّ َرُسوَل  َيا  َأْفَعُل  َطْلَحَة:  َأُبو  َفَقاَل  ْقَربَِي«،  اأْلَ يِف  َعَلَها  َتْ
ِه)1(. َأَقاِربِِه َوَبنِي َعمِّ

وحديثًا-  قدياًم  ومكاٍن،  زماٍن  كلِّ  يف  ًة  قلَّ كانوا  -وإن  الّصاحلوَن  واألغنياُء 
َيتنافسوَن يف اإلنفاِق يف سبيِل اهللِ، ويتَّقوَن اهلَل يف أمواهِلم.

فإل هؤالِء نقول: 

نا جلَّ وعال: )ائ ائ  أواًل: أبِشوا فهذه هي التِّجارُة الّرابحُة؛ كام أخرَب ربُّ
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

ېئ ېئ ىئ ىئ( ]فاطر[.

ثانيًا: أبِشوا بزيادِة املال.

فاهلُل عزَّ وجلَّ كريٌم؛ فمن أنفَق شيئًا يف سبيِل اهللِ؛ زاَده اهلُل أضعافًا مضاعفًة، 
قاَل تعاىل: )چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ( ]البقرة[.
وقاَل l: »َقاَل الُل َتَباَرَك َوَتَعاَل: َيا اْبَن آَدَم َأْنِفْق، ُأْنِفْق َعَلْيَك«)2(.

حب(  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  )ی  تعاىل:  وقاَل 
]سبأ[.

ُهمهَّ  ا اللهَّ قاَل l: »َما ِمْن َيْوٍم ُيْصبُِح اْلِعَباُد ِفيِه إاِلهَّ َمَلَكاِن َيْنِزاَلِن َفَيُقوُل: َأَحُدُهَ
َأْعِط ُمْنِفقًا َخَلفًا«.

ثالثًا: َأبِشوا باألجِر العظيِم عنَد اهللِ؛ قاَل تعاىل: )ۈ ٴۇ ۋ 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )1461(، ومسلم )998(.
)2( صحيح: رواه مسلم )993(.
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ائ ەئ ەئ( ]البقرة[.

دقَة ُتطفُئ اخَلطيئَة، وُتطفُئ  ُق! فإن الصَّ امُلَتصدِّ ا  ي! أيُّ ا امُلزكِّ أبِش أيُّ رابعًا: 
. بِّ غضَب الرَّ

َدَقُة  ٌة َوالصهَّ ْوُم ُجنهَّ رْيِ؟ .. الصهَّ َك َعَل َأْبَواِب اْلَ يقوُل l ملعاِذ بِن جبٍل: »َأاَل َأُدلُّ
ْيِل«)1(. ُجِل ِمْن َجْوِف اللهَّ اَر، َوَصاَلُة الرهَّ ِطيَئَة َكَم ُيْطِفُئ اْلَاُء النهَّ ُتْطِفُئ اْلَ

ِحِم َتِزيُد يِف اْلُعُمِر،  ، َوِصَلُة الرهَّ بِّ ِّ ُتْطِفىُء َغَضَب الرهَّ وقاَل l: »َصَدَقُة السِّ
وِء«)2(. َوِفْعُل الَْعُروِف َيِقي َمَصاِرَع السُّ

دقَة ُتنجي صاِحَبها من عذاِب الّنار. خامسًا: َأبِشوا فإن الصَّ

َفَيْنُظُر  اٌن،  ُتْرُجَ َوَبْيَنُه  َبْيَنُه  َلْيَس  ُه  َربُّ ُمُه  َسُيَكلِّ إاِلهَّ  َأَحٌد  ِمْنُكْم  »َما   :l يقوُل 
َم، َوَيْنُظُر َبْيَ َيَدْيِه  َم، َوَيْنُظُر َأْشَأَم ِمْنُه َفاَل َيَرى إاِلهَّ َما َقدهَّ َأْيَمَن ِمْنُه َفاَل َيَرى إاِلهَّ َما َقدهَّ

اَر َوَلْو بِِشقِّ َتَْرٍة«)3(. ُقوا النهَّ اَر تِْلَقاَء َوْجِهِه، َفاتهَّ َفاَل َيَرى إاِلهَّ النهَّ

بٍة. أي: خلِّصوا أنفَسُكم من عذاِب الّناِر ولو بنِصِف َترٍة، أو بكلمٍة طيَّ

اِر ِحَجاًبا َوَلْو بِِشقِّ َتَْرٍة«)4(. ويقوُل l: »اْجَعُلوا َبْيَنُكْم َوَبْيَ النهَّ
ومل  أمواهِلم  زكاَة  وَمنعوا  بأمواهِلم  لوا  َبِ الذين  اخلاسروَن  وهم  الثاني:  الفريُق  أما   

قوا على الُفقراِء واملساكنِي؛ ومن أمثاِل هؤالِء:  َيتَصدَّ
�أوًل: �لكذ�ُب �مُلن�فُق

قاَل تعاىل: )گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

)1( صحيح لغريه: رواه الرتمذي )2616( وابن ماجه )3973( وأمحد )231/5، 237( ]»صحيح الرتغيب 
والرتهيب« )868([.

)2( حسن لغريه : رواه الطرباين يف الكبري )8014(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )889([.
)3( متفق عليه: رواه البخاري )7512(، ومسلم )1016( واللفظ له.

)4( حسن: رواه الطرباين يف الكبري)303/18(، ]»السلسلة الصحيحة« )897([.
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ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ۆ( ]التوبة[.
ث�نيً�: ق�روُن و�أمث�له.

بب: )ۓ  قاَل تعاىل عنه: )ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے( السَّ
)ڳ  النتيجة:  ]القصص:76[  ۆ(    ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ڳ ڳ ڱ(.
ِة �لذين �ّتفقو� ب�لليل �أن َيحِرمو� �لفقر�َء و�مل�س�كي. ث�لثً�: �أ�سح�ُب �جلنَّ

ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ  تعاىل:  قاَل  أن  النَّتيجُة  فكانِت 
ڤ ڤ( ]القلم[.

َة، الذين  هَب والِفضَّ وإىل هؤالِء الذيَن َيبخلوَن بأمواهِلم، الذيَن َيكنِزوَن الذَّ
ه، نقوُل هلم:  ه وغرِي حلِّ ال َهمَّ هلم إال أن جَيَمعوا املاَل من ِحلِّ

أواًل: أبِشوا بالَفقِر عاجاًل أو آجاًل.

فقد قاَل النَّبيُّ l: »ما َمنَع قوٌم الزكاَة إال ابَتالُهُم الل بالِسني«)1(.

همَّ أَعِط مُمِسكًا تَلفًا«. ويقوُل املََلُك الذي َينِزُل كلَّ صباٍح يف دعائِه: »اللَّ

ِة املطر. ثانيًا: أبِشوا بالَقحِط واجَلدِب وِقلَّ

َمِء« )2(. قاَل l: »َوَلْ َيْمَنُعوا َزَكاَة َأْمَواِلِْم إاِلهَّ ُمنُِعوا اْلَقْطَر ِمَن السهَّ
قاَل  املحِش  أرِض  يف  القيامِة  يوَم  األليِم  بالعذاِب  كاِة  الزَّ مانِعي  يا  أبِشوا  ثالثًا: 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  )ڍ  تعاىل: 
)1( صحيح لغريه: رواه الطرباين يف األوسط )4577( ]»صحيح الرتغيب والرتهيب « )763([.

)2( صحيح لغريه: رواه ابن ماجه )4019( ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1761([
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گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ڻ ڻ( ]التوبة[.
َها إاِلهَّ إَِذا َكاَن  ي ِمْنَها َحقهَّ ٍة اَل ُيَؤدِّ يقوُل l: »َما ِمْن َصاِحِب َذَهٍب َواَل ِفضهَّ
ا َجْنُبُه  َم َفُيْكَوى ِبَ َحْت َلُه َصَفائَِح ِمْن َناٍر، َفُأْحَِي َعَلْيَها ِف َناِر َجَهنهَّ َيْوُم اْلِقَياَمِة ُصفِّ
ِسَي َأْلَف َسَنٍة، َحتهَّى  َم َبَرَدْت ُأِعيَدْت َلُه ِف َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َخْ َوَجبِيُنُه َوَظْهُرُه ، ُكلهَّ

ا إَِل النهَّاِر«)1(. ِة َوإِمهَّ نهَّ ا إَِل اجْلَ ى َسبِيُلُه إِمهَّ ُيْقَض َبْيَ اْلِعَباِد، َفرُيَ

وقاَل l: »َمْن آَتاُه الُل َمااًل َفَلْم ُيَؤدِّ َزَكاَتُه ُمثَِّل َلُه َماُلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ُشَجاعًا َأْقَرَع 
ُقُه َيْوَم اْلِقَياَمِة، ُثمهَّ َيْأُخُذ بِِلْهِزَمَتْيِه -َيْعنِي بِِشْدَقْيِه- ُثمهَّ َيُقوُل: َأَنا َماُلَك  َلُه َزبِيَبَتاِن ُيَطوهَّ

َأَنا َكْنُزَك ُثمهَّ َتاَل l هذه اآلية: )ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب( ]آل عمران:180[«)2(.

كاِة بالَعذاِب يف ناِر جهنَّم. رابعًا: أبِشوا يا مانعي الزَّ

َكاِة َيْوَم اْلِقَياَمِة يِف النهَّاِر«)3(. قاَل l: »َمانُِع الزهَّ

مار. كاِة باهلالِك والدَّ خامسًا: أبِشوا يا مانعي الزَّ

حهَّ  حهَّ َفإِنهَّ الشُّ ُقوا الشُّ ْلَم ُظُلَمٌت َيْوَم اْلِقَياَمِة، َواتهَّ ْلَم َفإِنهَّ الظُّ ُقوا الظُّ قاَل l: »اتهَّ
اِرَمُهْم«)4(. وا َمَ َلُهْم َعَل َأْن َسَفُكوا ِدَماَءُهْم َواْسَتَحلُّ َأْهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم، َحَ

ا:  َأَحُدُهَ َفَيُقوُل  َيْنِزاَلِن،  َمَلَكاِن  إاِلهَّ  ِفيِه  اْلِعَباُد  ُيْصبُِح  َيْوٍم  ِمْن  »َما   :l قاَل 
ُهمهَّ َأْعِط ُمِْسكًا َتَلفًا«. ُهمهَّ َأْعِط ُمْنِفقًا َخَلفًا، َوَيُقوُل اآْلَخُر: اللهَّ اللهَّ

)1( صحيح: رواه مسلم )987(.
)2( صحيح: رواه البخاري )1403(.

)3( حسن صحيح: رواه الطرباين يف الصغري )935( ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )762([.
)4( صحيح: رواه مسلم )2578(.
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ُد  َتتَفقَّ يا من  املنفُق من مالَِك يف مرضاِت اهللِ!  ا  أيُّ يا  ماَلَك!  ي  امُلزكِّ ا  أيُّ فيا 
َأبِش  وَر يف رمضاَن ويف غرِي رمضاَن!  السُّ َقلبِهُم  الُفقراَء واملساكَي وُتدخُل عىل 

فإنَّ املالئكَة َيدعوَن لَك بزيادِة مالَِك وبالرَبكِة يف مالَِك وأوالِدك.
ا الَبخيُل باملَِك عىل الُفقراِء واملَساكِي! ويا َمن  كاِة! ويا أيُّ وأنَت يا مانَع الزَّ
ِة املاِل  ال همَّ له إال أن جَيمَع املاَل! َأبِش فإنَّ املالئكَة َيدعوَن عليَك يف كلِّ صباٍح بِقلَّ

وبَذهابِه وبَعدِم الرَبكِة فيه وَأبِش بالَفقِر عاجاًل أم آجاًل.
هو  ما  منها!   l نا  نبيِّ ِة  ُسنَّ ويف  ربِّنا  كتاِب  يف  هبا  األمُر  جاَء  التي  والنَّفقُة 
كاُة  الزَّ هي  الواجبُة  دقُة  والصَّ فالنَّفقُة   ، ُمسَتَحبٌّ هو  ما  ومنها!  وواجٌب  فرٌض 
لقولِه تعاىل: )ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ( ]التوبة:103[، ولقولِه تعاىل: 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  )ڻ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( ]التوبة:60[.

كاِة الواجبِة أيضًا زكاُة الفطِر وهي زكاٌة خيرُجها املسلُم يف  دقِة والزَّ ومن الصَّ
رمضان.

حكُمها: فرٌض ألنه قد جاَءِت األحاديُث: »َفَرَض َرُسوُل اهلل l َزَكاَة اْلِفْطِر«)1(.

وهي واجبٌة عىل كلِّ مسلٍم صغريًا كاَن أو كبريًا، ذكرًا كاَن أو أنثى، عبدًا أو ُحّرًا.
فِث وُطعمٌة للمساكِي)2(. غِو والرَّ ِحكمُتها: طهرٌة للّصائِم من اللَّ

قدُرها: صاعًا من طعاٍم.
العيِد فهي صدقٌة،  بعَد صالِة  العيِد فمن أخرَجها  قبَل صالِة  وقُتها: يكوُن 

. َرها بدوِن عذٍر رشعيٍّ وليَس له أجُر زكاٍة وهو آثٌم إن أخَّ

اللهمَّ تقبَّل منا صياَمنا وقياَمنا.
)1( متفق عليه: رواه البخاري )1503(، ومسلم )984(.

)2( حسن: رواه أبو داود )1609(، و ابن ماجه )1827( ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1085([.
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سؤاُل اهلل اجلنَة واالستعاذُة به من النار
عباَد اللِ! موعُدنا يف هذه اخُلطبِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- مَع دعاٍء جديٍد أال وهو 

َة واالستعاذُة به من الّناِر. سؤاُل اهللِ اجَلنَّ

ها اهلُل -تبارَك وتعاىل- لعباِده الّصاحلَي، ونسأُل  الِم، أعدَّ اجلّنُة هي داُر السَّ
اهلَل أن جيعَلنا وإّياُكم منُهم.

َب هبا الُعصاَة امُلجرِمَي. ها اهلُل -تبارَك وتعاىل- لُيَعذِّ والناُر هي داُر البواِر، أعدَّ

َفَقاَلِت  والنار-  اجلنة  تاصمت  -أي:  اُر  َوالنهَّ ُة  نهَّ اجْلَ ِت  اجهَّ »َتَ  :l قاَل 
إِالهَّ  َيْدُخُلنِي  اَل  ِل  َفَم  ُة:  نهَّ اجْلَ َوَقاَلِت  يَن،  ِ َواْل�ُمَتَجبِّ يَن  ِ بِاْل�ُمَتَكبِّ ُأوثِْرُت  اُر:  النهَّ
تِي َأْرَحُم بِِك َمْن  َم َأْنِت َرْحَ ِة: إِنهَّ ْم، َقاَل الُل لِْلَجنهَّ ُتُ ُضَعَفاُء النهَّاِس َوَسَقُطُهْم َوِغرهَّ
ِعَباِدي.  ِمْن  َأَشاُء  َمْن  بِِك  ُب  ُأَعذِّ َعَذاِب  َأْنِت  َم  إِنهَّ اِر  لِلنهَّ َوَقاَل  ِعَباِدي.  ِمْن  َأَشاُء 

ِمْلُؤَها«)1(. ِمْنُكَم  َواِحَدٍة  َولُِكلِّ 

ُة أعدَّ اهلُل فيها من النَّعيِم ما ال عٌي رَأت، وال أذٌن َسِمَعت، وال َخطَر  فاجَلنَّ
ديَن. عىل قلِب بٍش للّطائِعَي امُلوحِّ

اُر أعدَّ اهلُل فيها من العذاِب األليِم الذي ال َيعلُمه إال اهلُل للُعصاِة امُلجرِمَي  والنَّ
 ، ِّ رْيِ َوالشهَّ اُر َفَلْم َأَر َكاْلَيْوِم يِف اْلَ ُة َوالنهَّ نهَّ قاَل l ألصحابِه يومًا: »ُعِرَضْت َعَلهَّ اجْلَ

َوَلْو َتْعَلُموَن َما َأْعَلُم َلَضِحْكُتْم َقِلياًل َوَلَبَكْيُتْم َكثرِيًا«)2(.

َة فهو الفائُز حقًا. اِر وُأدِخَل اجلنَّ • اعَلموا أن َمن ُزحِزَح عن النَّ

)1(  متفق عليه : رواه البخاري )4850( ، مسلم )2846(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )7294(، ومسلم )2359( واللفظ ملسلم.
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ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  )ہ  تعاىل:  لقولِه 
ڇ  ڇ  ڇ  )چ  تعاىل:  وقولِه  عمران[،  ]آل  ۆ(  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( ]احلش[.
اِر  فامُلسلُم العاقُل هو الذي َيِرُص يف كلِّ حلظٍة من حياتِه أن َينجَو من عذاِب النَّ

عاء. ِة، وَيسعى لذلَك بالعقيدِة الّصحيحِة وبالَعمِل الّصالِح والدُّ وأن يفوَز باجلنَّ

»َما  لرجٍل:   l النَّبيُّ  قاَل  l وأصحابِه،  النَّبيِّ  ُيشِغُل  ما  هو  ذلَك  وكاَن 
َما   ِ َأَما َواهللَّ اِر،  َة َوَأُعوُذ بِِه ِمْن النَّ نَّ َأْسَأُل اهلَل اجْلَ ُد ُثمَّ  َأَتَشهَّ اَلِة؟« قاَل:  َتُقوُل يِف الصهَّ

ُأْحِسُن َدْنَدَنَتَك َواَل َدْنَدَنَة ُمَعاٍذ، فقال l: »َحْوَلَا ُنَدْنِدُن«)1(.

كيَف ال؟!

ُهمهَّ َأْدِخْلُه  ُة: اللهَّ نهَّ اٍت َقاَلْت اجْلَ َة َثاَلَث َمرهَّ نهَّ والنَّبيُّ l يقوُل: »َمْن َسَأَل الَل اجْلَ
ُهمهَّ َأِجْرُه ِمْن النهَّاِر«)2(. اُر: اللهَّ اٍت َقاَلْت النهَّ اِر َثاَلَث َمرهَّ َة، َوَمْن اْسَتَجاَر ِمْن النهَّ نهَّ اجْلَ

ويقوُل l: »ما استجار عبٌد من النار سبع مرات إال قالت النار: يا رب! إن 
عبدك فالنًا استجار مني فأجره، وال سأل عبد اجلنة سبع مرات إال قالت اجلنة: يا 

رب! إن عبدك فالنًا سألني، فَأْدِخْلُه اجلنة«)3(.

ْكِر«  الَِس الذِّ اَرًة ُفْضاًل َيَتبهَُّعوَن َمَ ِ َتَباَرَك َوَتَعاَل َماَلئَِكًة َسيهَّ ويقوُل l: »إِنهَّ لِلهَّ
ُم الُل َعزهَّ َوَجلهَّ َوُهَو َأْعَلُم ِبِْم ِمْن َأْيَن ِجْئُتْم؟« َفَيُقوُلوَن: ِجْئَنا  إىل أن قال: »َفَيْسَأُلُ
َمُدوَنَك  َوَيْ ُلوَنَك،  لِّ َوُيَ وَنَك،  ُ َوُيَكربِّ ُيَسبُِّحوَنَك،  اأَلْرِض  ىِف  َلَك  ِعَباٍد  ِعْنِد  ِمْن 

رواه أب�و داود )792(، اب�ن ماج�ه )910( ، وأمح�د )292/1(  ]»أص�ل صف�ة الص�الة«  صحي�ح:   )1(
 .])1014/3(

)2( صحيح لغريه : رواه الرتمذي )2572(، والنسائي )5521( ، وابن ماجه ) 4340( ، وأمحد ) 155/3( 
]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )3654(.

)3( صحيح: رواه أبو يعىل )6192(، ]»السلسلة الصحيحة« )2506([.
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َتَك. َقاَل: »َوَهْل َرَأْوا َجنهَّتِي«  َوَيْسَأُلوَنَك. َقاَل: »َوَماَذا َيْسَأُلويِن« َقاُلوا: َيْسَأُلوَنَك َجنَّ
! َقاَل: »َفَكْيَف َلْو َرَأْوا َجنهَّتِي«، َقاُلوا: َوَيْسَتِجرُيوَنَك، َقاَل: »َوِممهَّ  َقاُلوا: اَل َأْي َربِّ
َقاَل:  اَل،  َقاُلوا:  َناِري«  َرَأْوا  »َوَهْل  َقاَل:   ، َربِّ َيا  َناِرَك  ِمْن  َقاُلوا:  َيْسَتِجرُيوَننِي؟« 
ْم َفَأْعَطْيُتُهْم َما  »َفَكْيَف َلْو َرَأْوا َناِري« َقاُلوا: َوَيْسَتْغِفُروَنَك، َفَيُقوُل: »َقْد َغَفْرُت َلُ

ْم ِمهَّا اْسَتَجاُروا«)1(. َسَأُلوا، َوَأَجْرُتُ

َة، ويستعيُذ به من الّنار. وكاَن l يف دعائِه يسأُل اهلَل اجلنَّ

َب  َة َوَما َقرهَّ نهَّ ُهمهَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك اجْلَ عاَء: »اللهَّ اًم إّياها هذا الدُّ يقوُل l لعائشَة ُمَعلِّ
َب إَِلْيَها ِمْن َقْوٍل َأْو َعَمٍل«)2(. اِر َوَما َقرهَّ إَِلْيَها ِمْن َقْوٍل َأْو َعَمٍل، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن النهَّ

ْنَيا َحَسَنًة،  َنا آتَِنا يِف الدُّ ُهمَّ َربَّ بِيِّ l: اللَّ ويقوُل أنٌس m: »َكاَن َأْكَثُر ُدَعاِء النَّ
َويِف اآْلِخَرِة َحَسَنًة، َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر«)3(.

َد اهلَل وعبدُه  ُة قريبٌة جدًا من الَعبِد، والّناُر كذلَك؛ فاإلنساُن إذا َوحَّ • واجلنَّ
بَع هواُه  َة، وكذلَك إذا َفسَدت عقيدُته واتَّ - وأخَلَص يف عبادتِه دخَل اجلنَّ -عزَّ وجلَّ

َدَخَل النار.

وبالثاِل يتهَِّضُح القاُل: 

َة يف كلٍب سقاُه، وكذلَك امرأٌة بغيٌّ من بغايا بني إرسائيَل دَخلِت  1- رجٌل دخَل اجَلنَّ
اجلّنَة يف كلٍب سقته. يقوُل l: »َبْيَنا َرُجٌل بَِطِريٍق اْشَتدهَّ َعَلْيِه اْلَعَطُش َفَوَجَد 
َب، ُثمهَّ َخَرَج َفإَِذا َكْلٌب َيْلَهُث َيْأُكُل الثهََّرى ِمْن اْلَعَطِش،  بِْئًرا، َفَنَزَل ِفيَها َفَشِ
ُجُل: َلَقْد َبَلَغ َهَذا اْلَكْلَب ِمْن اْلَعَطِش ِمْثُل الهَِّذي َكاَن َبَلَغ ِمنِّي َفَنَزَل  َفَقاَل الرهَّ

)1( صحيح: رواه مسلم )2689(
)2( صحي�ح: رواه اب�ن ماج�ه )3846(، وأمح�د )133/6(، وأب�و يع�ىل )4473(، ]»السلس�لة الصحيحة« 

.])1542(
)3( صحيح: رواه البخاري )6389(.
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ُه َماًء َفَسَقى اْلَكْلَب، َفَشَكَر الُل َلُه َفَغَفَر َلُه«)1(. اْلبِْئَر َفَمأَل ُخفهَّ

نهََّة«)2(. : »َفَشَكَر الُل َلُه َفَأْدَخَلُه اجْلَ ويف روايِة الُبخاريِّ

وهذه امرأٌة بغيٌّ من َبغايا بني إرسائيَل سَقت كلبًا؛ َفغَفر اهلُل هلا.

ريِق كاَنت تؤذي املسلِمَي. َة ألنه َقطَع شجرًة يف الطَّ وهذا رجٌل دخَل اجلنَّ

اِك  ِشَ ِمْن  َأَحِدُكْم  إَِل  َأْقَرُب  ُة  نهَّ »اجْلَ  :l قاَل  كذلَك،  والّناُر  قريبٌة  َواجلنُة 
اُر ِمْثُل َذلَِك«)3(. َنْعِلِه، َوالنهَّ

َتَدْعَها  َومَلْ  ُتْطِعْمَها  َفَلْم  َرَبَطْتَها  ٍة  اَر يِف ِهرَّ النَّ ويف املقابِل فهذه امرأٌة »َدَخَلْت 
ْرِض«)4(. َتْأُكُل ِمْن َخَشاِش اأْلَ

وهذا رجٌل آخُر، َدخَل الّناَر يف كلمٍة.

ُيْذنُِب  ا  َأَحُدُهَ َفَكاَن  ُمَتواِخَيْيِ  ائِيَل  إِْسَ َبنِي  يِف  َرُجاَلِن  »َكاَن   :l يقوُل 
َفَيُقوُل:  ْنِب  الذهَّ َعَل  اآلَخَر  َيَرى  اْلُْجَتِهُد  َيَزاُل  اَل  َفَكاَن   ، اْلِعَباَدِة  يِف  َتِهٌد  ُمْ َواآلَخُر 
نِي َوَربِّ َأُبِعْثَت َعَلهَّ َرِقيًبا؟  ، َفَقاَل: َخلِّ . َفَوَجَدُه َيْوًما َعَل َذْنٍب َفَقاَل َلُه: َأْقِصْ َأْقِصْ
ِعْنَد  َفاْجَتَمَعا  َفُقبَِض روُحهم  َة.  نهَّ اجْلَ الُل  ُيْدِخُلَك  اَل  َأْو  َلَك  الُل  َيْغِفُر  اَل   ِ َفَقاَل: َواللهَّ
َربِّ اْلَعاَلَِي، َفَقاَل ِلََذا اْلُْجَتِهِد: َأُكْنَت ِب َعاِلًا؟ َأْو ُكْنَت َعَل َما ِف َيِدي َقاِدًرا؟ َوَقاَل 

تِي، َوَقاَل لآِلَخِر: اْذَهُبوا بِِه إَِل النهَّاِر«)5(. َة بَِرْحَ نهَّ لِْلُمْذنِِب: اْذَهْب َفاْدُخِل اجْلَ

َم بَِكِلَمٍة َأْوَبَقْت ُدْنَياُه َوآِخَرَتُه. قاَل أبو هريرَة: َوالَِّذي َنْفِس بَِيِدِه َلَتَكلَّ

َي نفَسه من النار. ِة وُيَنجِّ َل عىل اجلنَّ فالعاقُل هو الذي َيعمُل ليَل وناَر لَيتحصَّ
)1( متفق عليه: رواه البخاري )2466(، ومسلم )2244(.

)2( صحيح: رواه البخاري )173(.
)3( صحيح: رواه البخاري )6488(.

)4( صحيح: رواه البخاري )3318(، ومسلم )2619( واللفظ للبخاري.
)5( صحيح : رواه أبو داود )4901(، وأمحد )323/2(، ]»صحيح اجلامع« )4455([.
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حابُة o من أحرِص الّناِس عىل معرفِة األعامِل الّصاحلِة التي  • وكاَن الصَّ
ِة وُتنجيِهم من الّنار. ُتوِصُلهم إىل اجلنَّ

نيا كام  الدُّ اليوَم، كانوا ال َيِرصوَن عىل  َنتمُّ هبا  نيا كام  بالدُّ وَن  َيتمُّ كانوا ال 
اهللِ  عذاِب  من  أنفَسهم  ُصوا  لِّ خُيَ أن  َيشغلهم  ما  أهمَّ  كاَن  اليوَم،  عليها  َنحِرُص 

ِة اهللِ. وَيفوزوا بَجنَّ

َة  اجلنَّ ُيدخُلني  بعمٍل  أخرِبين  اهللِ!  يا رسوَل  يقوُل:   m بُن جبَل  معاُذ  فهذا   -1
َمْن  َعَل  َلَيِسرٌي  ُه  َوإِنهَّ َعِظيٍم  َعْن  َسَأْلَت  »َلَقْد   :l قاَل  الّنار؟  من  وُيباعُدين 
َكاَة َوَتُصوُم  اَلَة َوُتْؤِت الزهَّ ُك بِِه َشْيًئا َوُتِقيُم الصهَّ ُه الُل َعَلْيِه: َتْعُبُد الَل َواَل ُتْشِ َ َيسهَّ

جُّ اْلَبْيَت«. ثم دّلُه عىل أبواب اخلري. َرَمَضاَن َوَتُ

َفَأَخَذ   ،ِ َنبِيَّ اهللَّ َيا  َبىَل  َلُه:  َفُقْلُت  ِه«،  ُكلِّ َذلَِك  بَِماَلِك  َك  ُأْخِبُ »َأاَل   ثم قاَل له: 
ُم بِِه؟  ا مَلَُؤاَخُذوَن باَِم َنَتَكلَّ ِ َوإِنَّ بِِلَسانِِه َفَقاَل: »ُكفهَّ َعَلْيَك َهَذا«، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللَّ
َقاَل  -َأْو  اِر  النهَّ يِف  ُوُجوِهِهْم  َعَل  النهَّاَس  َيُكبُّ  َوَهْل  ُمَعاُذ!  َيا  َك  ُأمُّ »َثِكَلْتَك  َفَقاَل: 

-َعَل َمَناِخِرِهْم إاِلهَّ َحَصائُِد َأْلِسَنتِِهْم«)1(.

َة،  نَّ نِي َعىَل َعَمٍل إَِذا َعِمْلُتُه َدَخْلُت اجْلَ 2- وهذا أعرايبٌّ جاَء إىل النَّبيِّ l يقوُل: ُدلَّ
َكاَة  الزهَّ ي  َوُتَؤدِّ اْلَْكُتوَبَة  اَلَة  الصهَّ َوُتِقيُم  َشْيًئا  بِِه  ُك  ُتْشِ اَل  الَل  »َتْعُبُد   :l قال 
 ، اْلَْفُروَضَة َوَتُصوُم َرَمَضاَن، َقاَل: َوالهَِّذي َنْفِس بَِيِدِه اَل َأِزيُد َعَل َهَذا َفَلمهَّ َولهَّ

ِة َفْلَيْنُظْر إَِل َهَذا«)2(. نهَّ ُه َأْن َيْنُظَر إَِل َرُجٍل ِمْن َأْهِل اجْلَ بِيُّ l: َمْن َسهَّ َقاَل النهَّ

الّصاحلِة  األعامِل  فعِل  عىل  الّناِس  أحرِص  من  أيضًا   o حابُة  الصَّ وكاَن 
ِة. التي ُتوصُلهم إىل اجلنَّ

)1( صحيح لغريه : رواه الرتمذي )2616( ، و ابن ماجه )3973(، والنسائي يف الكربى )11394(، وأمحد 
)231/5( واللفظ ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2866([.

)2( متفق عليه: رواه البخاري )1397(، ومسلم )14(.
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يقوُل l ألصحابِه يومًا: »َمْن َأْصَبَح ِمْنُكُم اْلَيْوَم َصائًِم؟« َقاَل َأُبو َبْكٍر: َأَنا، 
َقاَل: »َفَمْن َتبَِع ِمْنُكُم اْلَيْوَم َجَناَزًة؟« َقاَل َأُبو َبْكٍر: َأَنا، قال: »َفَمْن َأْطَعَم ِمْنُكُم اْلَيْوَم 
ِمْسِكينًا؟« َقاَل َأُبو َبْكٍر: َأَنا، َقاَل: »َفَمْن َعاَد ِمْنُكُم اْلَيْوَم َمِريضًا؟« َقاَل َأُبو َبْكٍر: َأَنا. 

نهََّة«)1(. ِ l: »َما اْجَتَمْعَن ِف اْمِرٍئ إاِلهَّ َدَخَل اجْلَ َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ

خَيرَج  أن  وأراَد  العرِج،  شديَد  أعرَج  كاَن   m اجلموِح  بُن  عمرو  وهذا 
للجهاِد يف سبيِل اهللِ، فمنَعه بنوُه، فأتى النَّبي l فقاَل: »إِنَّ َبنِيَّ َهُؤاَلِء َيْمَنُعوننِي 
ِة، وخرج  نَّ ِ إيِنِّ أَلْرُجو َأْن ُأَسَتْشَهَد َفَأَطَأ بَِعْرَجتِي َهِذِه يِف اجْلَ َأْن َأْخُرَج َمَعَك ، َواهللَّ

m مع رسول اهلل l َفُقتَِل َيْوَم ُأُحٍد َشِهيدًا«)2(.

lِ  َفَأَتْيُتُه  ِة m يقوُل: ُكْنُت َأبِيُت َمَع َرُسوِل اهللَّ فَّ وهذا رجٌل من أهِل الصُّ
 :l ِة، َقاَل نَّ بَِوُضوئِِه َوَحاَجتِِه، فقال l: »َسْل«. َفُقْلُت: َأْسَأُلَك ُمَراَفَقَتَك يِف اجْلَ
ُجوِد«)3(. »َأَو َغرْيَ َذلَِك؟«. ُقْلُت: ُهَو َذاَك، قال l: »َفَأِعنِّي َعَل َنْفِسَك بَِكْثَرِة السُّ

ِة. نافِس يف طلِب اجلنَّ حابُة o مثاًل أعظَم يف التَّ وضَب لنا الصَّ

فاستقبَله  امُلشِكَي  مُلقاتلِة  م  تقدَّ ُأحٍد،  غزوِة  يف   m النَِّض  بُن  أنُس  فهذا 
! إيِنِّ َأِجُد ِرَيَها  َة َوَربِّ النَّْضِ نَّ سعُد بُن معاٍذ m فقاَل له: َيا َسْعُد ْبَن ُمَعاٍذ! اجْلَ
ِ َما َصَنَع، َقاَل َأَنٌس: َفَوَجْدَنا بِِه  ِمْن ُدوِن ُأُحٍد، َقاَل َسْعٌد: َفاَم اْسَتَطْعُت َيا َرُسوَل اهللَّ
ْيِف، َأْو َطْعَنًة بُِرْمٍح، َأْو َرْمَيًة بَِسْهٍم، َوَوَجْدَناُه َقْد ُقتَِل َوَقْد  َبًة بِالسَّ بِْضًعا َوَثاَمنَِي َضْ

ُكوَن َفاَم َعَرَفُه َأَحٌد إاِلَّ ُأْخُتُه بَِبَنانِِه. َل بِِه امْلُْشِ َمثَّ

)ٱ  َأْشَباِهِه:  َويِف  ِفيِه  َنَزَلْت  اآْلَيَة  َهِذِه  َأنَّ  َنُظنُّ  َأْو  ُنَرى  ا  ُكنَّ َأَنٌس  َقاَل 
)1( رواه مسلم: رواه )1028(.

)2( حسن لغريه: رواه البيهقي يف السنن الكربى )24/9(، ]»أحكام اجلنائز« )ص 146([.
)3( صحيح: رواه مسلم )489(.
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ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ ٿ ٿ( )1(.

m يف يوِم بدٍر عنَدما دنا املشكوَن من  وهذا ُعمرُي بُن احُلامم األنصاريُّ 
َمَواُت َواأَلْرُض«،  ٍة َعْرُضَها السهَّ املسلِمَي، فقاَل النَّبيُّ l ألصحابِه: »ُقوُموا إَِل َجنهَّ
َمَواُت َواأَلْرُض؟ فقال النبي l: »َنَعْم«،  ٌة َعْرُضَها السَّ ِ َجنَّ فقال ُعمري: َيا َرُسوَل اهللَّ

فقال عمري: َبٍخ َبٍخ!

ِمُلَك َعَل َقْولَِك َبٍخ َبٍخ؟«. فقاَل له l: »َما َيْ

ِ إاِلَّ َرَجاَءَة َأْن َأُكوَن ِمْن َأْهِلَها. ِ َيا َرُسوَل اهللَّ قاَل عمرُي: اَل َواهللَّ

َحتهَّى  َقاَتَلُهْم  ُثمهَّ  ْمِر،  التهَّ ِمَن  َمَعُه  َكاَن  بَِم  َفَرَمى  َأْهِلَها،  ِمْن  »َفإِنهََّك   :l فقاَل 
ُقتَِل«)2(.

ُف  ُع َوإيِنِّ َأَتَكشَّ وداُء التي جاَءِت النَّبيَّ l فقالت: إيِنِّ ُأرْصَ وهذه املرأُة السَّ
َأْن  ُة َوإِْن ِشْئِت َدَعْوُت الَل  نهَّ اجْلَ ِت َوَلِك  »إِْن ِشْئِت َصَبْ l هلا:  َفاْدُع اهلَل ِل فقال 

ُيَعاِفَيِك«، َفَقاَلْت: َأْصرِبُ )3(.

َة. ْت -يا عباَد اهللِ!- إنا امرأٌة تريُد اجلنَّ أعَرفُتم مَل َصرَبَ

ُثنِي َعْن َحاِرَثَة  دِّ ِ َأاَل حُتَ l فقالت: َيا َنبِيَّ اهللَّ وهذه أمُّ حارثَة، أتِت النَّبيَّ 
اْجَتَهْدُت  َذلَِك  َغرْيَ  َكاَن  َوإِْن  ُت،  َصرَبْ ِة  نَّ اجْلَ يِف  َكاَن  َفإِْن  َبْدٍر-  َيْوَم  ُقتَِل  -َوَكاَن 
َأَصاَب  اْبَنِك  َوإِنهَّ  ِة  نهَّ اجْلَ يِف  ِجَناٌن  ا  َ إِنهَّ َحاِرَثَة  ُأمهَّ  »َيا   :l َقاَل  اْلُبَكاِء،  يِف  َعَلْيِه 

ْعَل«)4(. اأْلَ اْلِفْرَدْوَس 
)1( متفق عليه : رواه البخاري )2805( ، ومسلم )1903(.

)2( صحيح: رواه مسلم )1901(
)3( متفق عليه: رواه البخاري )5652(، ومسلم )2576(.

)4( صحيح: رواه البخاري )2809(.
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ِة من األمِّ لولِدها. ِة من االبِن، وحرٌص عىل اجلنَّ اهلُل أكرُب! ِحرٌص عىل اجلنَّ

ديَن الّطائِعَي،  ها اهلُل تبارَك وتعاىل لرَيحَم هبا امُلوحِّ الِم أعدَّ اجلنُة هي داُر السَّ
ب هبا الُعصاَة امُلجرِمَي. ها اهلُل تبارَك وتعاىل لُيعذِّ والّناُر هي داُر الَبواِر أعدَّ

واجلنُة أقرُب إىل أحِدكم من رِشاِك نعِله والّناُر مثُل ذلك.

نيا يف داِر العمِل كانوا َيعَملون األعامَل الّصاحلَة  وها هم أهُل اجلّنِة وهم يف الدُّ
عذاِب  من  ُينجيِهم  أن   - وجلَّ -عزَّ  اهلَل  يسألوَن  وكانوا  ِة،  اجلنَّ إىل  ُتوِصُلهم  التي 

الّنار.

: )چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  يقوُل اهلُل عزَّ وجلَّ
ڳڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( ]الذاريات[.

ويف موضٍع آخَر: )گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( 
]السجدة:16[.

ۆئ(  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  )ى  ثالٍث:  موضٍع  ويف 
]الطور[.

؟! أتدروَن ماذا كانوا يطلبوَن من اهللِ عزَّ وجلَّ

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  )ۋ  كتابِه:  يف  وجلَّ  عزَّ  اهلُل  يقوُل 
ېې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ( ]الفرقان[.
ِة، وُتنِجيَك من الّناِر.  فاألعامُل الّصاحلُة، ُتوِصُلَك إىل اجلنَّ

َوَمْن   ِ َيا َرُسوَل اللهَّ َقاُلوا:  َأَبى،  َمْن  إاِلهَّ  َة  نهَّ اجْلَ َيْدُخُلوَن  تِي  ُأمهَّ »ُكلُّ   :l يقوُل 
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َة َوَمْن َعَصايِن َفَقْد َأَبى«)1(. نهَّ َيْأَبى؟ َقاَل: َمْن َأَطاَعنِي َدَخَل اجْلَ

واهلُل عزَّ وجلَّ يقوُل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ(( ]النساء:80[.

فيقوُل  ِة،  اجلنَّ إىل  هبا  َنِصُل  التي  الّصاحلِة  األعامِل  عىل  نا  يدلُّ  l سوُل  والرَّ
َتْدُخُلوا  نَِياٌم  َوالنهَّاُس  وا  َوَصلُّ َعاَم،  الطهَّ َوَأْطِعُموا  اَلَم،  السهَّ َأْفُشوا  النهَّاُس  ا  َ »َأهيُّ  :l

َة بَِساَلٍم«)2(. نهَّ اجْلَ

 وها نحُن يف الَعِش األواخِر من رمضاَن، كاَن النَّبيُّ l جَيتهُد يف هذه األياِم 
بالعبادِة.

ففيها ليلُة القدِر؛ ليلٌة خرٌي من ألِف شهٍر، فاحِرصوا -يا عباَد اهللِ!- عىل إطعاِم 
عاِء، وعىل قياِم رمضاَن، لتكونوا من أهِل  الّطعاِم وعىل األعامِل الّصاحلِة، وعىل الدُّ

مواُت واألرض. ٍة عرُضها السَّ لِة؛ لرَيمَحُكم اهلُل عزَّ وجلَّ فَتفوزوا بجنَّ هذه الليَّ

َم ِمْن َذْنبِِه«)3(. يقوُل l: »َمْن َقاَم َلْيَلَة اْلَقْدِر إِيَمًنا َواْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدهَّ

أسأُل اهلَل العظيَم ربَّ العرِش العظيِم أن جيعَلني وإّياُكم من أهِلها.

)1( صحيح: رواه البخاري )7280(
)2( صحي�ح: رواه الرتم�ذي )2485(، و اب�ن ماج�ه )1334(، والدرام�ي )1460(، وأمح�د )451/5(، 

]»السلسلة الصحيحة« )569([.
)3( صحيح: رواه البخاري )1901(.
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دعاُء الثباِت على دين اهلل
أهيا السلموَن! موعُدنا يف هذه اخُلطبِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- مَع دعاٍء جديٍد. 

أتدروَن ما هو؟!

هو دعاُء الثَّباِت عىل ديِن اهلل.

َب اْلُقُلوِب َثبِّْت َقْلبِي َعَل ِدينَِك«)1(. كاَن l يقوُل يف دعائِه: »َيا ُمَقلِّ

جُل  يِل امُلظلِم، قد خَيرُج الرُّ أمَة اإلسالِم! نعيُش يف زمٍن غريٍب؛ فتٌن كِقَطِع اللَّ
من دينِه بسبِب هذه الِفَتِن.

ُجُل  ْيِل اْلُْظِلِم، ُيْصبُِح الرهَّ اَعِة ِفَتٌن َكِقَطِع اللهَّ يقوُل l: »َتُكوُن َبْيَ َيَدْي السهَّ
ِديَنُهْم بَِعَرٍض  َأْقَواٌم  َيبِيُع  ُمْؤِمًنا َوُيْصبُِح َكاِفًرا،  ُمْؤِمًنا َوُيْمِس َكاِفًرا، َوُيْمِس  ِفيَها 

ْنَيا«)2(. ِمْن الدُّ

يِل امُلظلِم، جَتَعُل اإلنساَن َيتمّنى املوَت لوال النَّهُي عنه.  فتٌن كِقَطِع اللَّ

ُجُل َعَل اْلَقْبِ  ْنَيا َحتهَّى َيُمرهَّ الرهَّ يقوُل l: »َوالهَِّذي َنْفِس بَِيِدِه اَل َتْذَهُب الدُّ
يُن  الدِّ بِِه  َوَلْيَس  اْلَقْبِ،  َهَذا  َصاِحِب  َمَكاَن  ُكْنُت  َلْيَتنِي  َيا  َوَيُقوُل:  َعَلْيِه،  ُغ  َفَيَتَمرهَّ

إاِلهَّ اْلَباَلُء«)3(.

ماِن: فتنُة املاِل؛ َفقٌر وغنًى، فتنُة النِّساِء؛  يِل امُلظِلم نعيُشها يف هذا الزَّ  فتٌن كِقَطِع اللَّ
لِم واجِلوِر، فتنُة َتطاُوِل الباطِل، فتنُة اإلعالِم الكاذِب. ٌج وسفوٌر، فتنة الظُّ وتربُّ

َيسقُط يف هذه الِفَتِن: ضعاُف اإليامِن، وَمرىض القلوِب، وامُلنافقون.

)1( صحيح: رواه الرتمذي )2140(، وأمحد )112/3(، ]»صحيح اجلامع« )7987([.
)2( حسن: رواه الرتمذي )2197(، واحلاكم )8355(، ]»السلسلة الصحيحة« )810([.

)3( صحيح: رواه مسلم )157(.
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ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  )ڳ  فقاَل:  وعال-  -جلَّ  نا  ربُّ أخرَبنا  كام 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ( ]احلج[.
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  )ڇ  تعاىل:  وقاَل 

ژ ڑ( ]العنكبوت:10[.
 وهنا سؤاٌل: 

ِت الِفَتُن؟ أو كيَف يثبُت  ما هي العوامُل التي ُتَثبُِّت اإلنساَن عىل دينِه إذا اشَتدَّ
املسلُم عىل دينِه إذا ماَجِت الِفتَن؟

اجلواب: 
حيحة. أواًل: اإلمياُن الّصادُق، َوالَعقيدُة الصَّ

اإليامُن الذي َيتغلَغُل يف الُقلوِب، فصاحُب اإليامِن إذا ماَجِت الِفَتُن هو الذي 
ُته اهلل. ُيَثبِّ

)ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  تعاىل:  قاَل 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ( ]إبراهيم[.

َأَيْرَتدُّ  »َوَسَأْلُتَك  l فقاَل:  اهللِ  أبا سفياَن عن صحابِة رسوِل  وسأَل هرقُل 
َوَكَذلَِك  اَل!  َأْن  أبا سفيان(  )يعني  َفَذَكْرَت  ِفيِه،  َيْدُخَل  َأْن  َبْعَد  لِِدينِِه  َسْخَطًة  َأَحٌد 

الُِط َبَشاَشُتُه اْلُقُلوَب«)1(. اإْلِيَمُن ِحَي ُتَ

َن من الُقلوب. أي: كذلَك يفعُل اإليامُن بأصحابِه إذا تكَّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )7(، ومسلم )1773(.
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ومن األمثلة عل ذلك: 

دًا، )ٱ  وا هللِ ُسجَّ حرُة من قوِم فرعوَن عنَدما دخَل اإليامُن يف قلوهِبم خرُّ 1- السَّ
فرعوُن  دُهم  هدَّ ]األع��راف[،  پ(  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  )گ  هلم:  فقاَل 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ھ ے ے ۓ( ]طه[.
حرُة: )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ماذا قاَل السَّ
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ( ]طه[.
بوه عذابًا شديدًا، فقالوا له وهو  َة، وعذَّ 2- وهذا صحايبٌّ جليٌل أرَسُه الكّفاُر يف مكَّ
أهِلَك  يف  معاىًف  سليٌم  وأنَت  مكاَنَك  حُممدًا  أن  أحتبُّ  التَّعذيِب:  هذا  حتَت 
ما ُأِحبُّ أيّن يف أهل ووَلدي ومال مِعي  ومالَِك، فصاَح فيهم قائاًل: )واهللِ 

نيا ونعيُمها، ويصاُب رسوُل اهللِ l بَشوكٍة()1(. عافيُة الدُّ

َن من الُقلوِب؛ ولذلَك قاَل القائُل:  اهلُل أكرُب! اهلُل أكرُب! إنه اإليامُن إذا تكَّ
ُم��س��ل��اًم ق���ري���ٌش  أرَسْت 

 

سامٌل أن��َك  ُيرضيَك  هل  سألوه 

 

الردى من  سلمُت  ال  كاّل  فأجاَب 

 

ال��س��يَّ��اِف إىل  َوَج����ٍل  ب��ال  فمىض 

 

اإلت��الِف م��ن  ف��دًى  النبيُّ  ول��ك 

 

وُي��ص��اُب أن���ُف حم��م��ٍد ب��ُرع��اِف

 

َ ركعَتِي هللِ؛ فرَتكوُه فركَع ركعَتِي  )ثم َطلَب من الكّفارِ قبَل أن َيقتلوُه أن ُيَصلِّ
ُهمَّ َأْحِصِهْم َعَددًا َواْقُتْلُهْم  سُبوا َأنَّ َما يِب َجَزٌع َلِزْدُت ُثمَّ َقاَل اللَّ ِ َلْواَل َأْن حَتْ فقاَل: َواهللَّ

َبَددًا َواَل ُتْبِق ِمْنُهْم َأَحدًا.
)1( رواه ابن سعد يف الطقبات )56/5(، وأبو نعيم يف احللية )246/1(.
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ثم قاَل: )1(
ُمْسلاِمً ُأْقَتُل  ِحَي  ُأَب��اِل  َفَلْسُت 

 

ِعي()1( َمْصَ  ِ هلِلَّ َكاَن  َجْنٍب  َأيِّ  َعىَل 

 

اهُب وجليُس املَِلك. 3- وهذا الرَّ

جاَء املَِلُك الّظامُل بالّراهِب َفِقيَل َلُه اْرِجْع َعْن ِدينَِك، َفَأَبى َفَدَعا بِامْلِْئَشاِر َفَوَضَع 
اُه«)2(. ُه َحتَّى َوَقَع ِشقَّ امْلِْئَشاَر يِف َمْفِرِق َرْأِسِه َفَشقَّ

َة، ويؤذوَنه  4- وهذا بالُل بُن رباٍح عنَدما أخَذه الكّفاُر، َيطوُفوَن به يف شواِرِع مكَّ
ديِد وَيضعوَن  ها الشَّ َة وإىل حرِّ وَيضبِوَنه وُيَعّذبوَنه، ويأخُذوَنه إىل صحراِء مكَّ

خَر عىل ظهِره وعىل بطنِه وهو يقوُل: أحٌد أحٌد. الصَّ

إنه اإليامُن الّصادُق إذا خالَطت بشاشُته القلوَب.
ثانيًا: التمسك بالكتاب والسنة.

يِن عنَد اشتداِد الِفَتِن. ثبيِت عىل الدِّ ِة سبٌب للتَّ نَّ َك بالكتاِب والسُّ و التَّمسُّ

ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  )وئ  تعاىل:  قاَل 
ىئ ىئ ی ی ی ی جئ( ]الفرقان[.

َأْو  ِبَِم  َأَخْذُتْم  َما  ا  َبْعَدُهَ وا  َتِضلُّ َلْن  َما  ِفيُكْم  ْفُت  َخلهَّ َقْد  »إيِنِّ   :l ويقوُل 
ِ َوُسنهَّتِي«)3(. َعِمْلُتْم ِبَِم: ِكَتاَب اللهَّ

ثبيِت عىل  رًا وَفهاًم، وَعَماًل وَتبليغًا سبٌب للتَّ فاإلقباُل عىل القرآِن قراءًة وتدبُّ
اإليامِن، أتدروَن مِلَ يا عباَد اهللِ؟! لألسباِب الّتالية: 

)1( صحيح: رواه البخاري )3989(.
)2( صحيح: رواه مسلم )3005(.

)3( صحي�ح: رواه الب�زار )8993(، والدارقطن�ي )245/4(، والبيهق�ي )114/10(، ]»صحي�ح اجلامع« 
.])3232(
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هيَب، َيشمُل الوعَد  غيَب والرتَّ بُب األول: ألنَّ القرآَن الكريَم َيشمُل الرتَّ السهَّ
والوعيَد؛ فامُلسلُم إذا قرَأ القرآَن وارتبَط قلُبه وحياُته بالقرآِن، كاَن مَع اهللِ بَي اخلوِف 

جاِء، َيعبُد اهلَل َرَغَبًا وَرَهَبًا. والرَّ

ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  )ۈئ  تعاىل:  كقولِه 
ی ی جئ( ]احلجر[.

باِت  للثَّ سبٌب  اإليامِن  وزيادُة  اإليامَن،  يزيُد  القرآِن  َر  تدبُّ أنَّ  الثاين:  السبب 
يِن قاَل تعاىل: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  عىل الدِّ
)ٹ  تعاىل:  ]التوبة[، وقاَل  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڃ ڃ ڃ( ]األنفال[.

َهوات. ُبهاِت والشَّ َر القرآِن فيه عالٌج ألمراِض الشُّ السبب الثالث: أنَّ تدبُّ

)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  قاَل تعاىل: 
ۓ ۓ ڭ( ]اإلرساء[.

السبب الرابع: أن القرآَن يشتمُل عىل الَقصِص الّثابتِة لألنبياِء وغرِيهم التي 
فيها الِعربُة والِعَظُة.

قاَل تعاىل: )ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ( ]يوسف:111[.

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  )ڦ  تعاىل:  وقاَل 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ( ]هود[.

َض لفتنِة النِّساِء، وأراَد أن َيثُبَت أماَم هذه الفتنِة، فليتأسَّ بيوسَف  فمن َتعرَّ
q الذي َثبَت أماَم فتنِة النِّساِء )ٺ ٺ ٺ( وقاَل: )ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک(.
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ده  ومن ابُتِلَ بفتنِة التَّهديِد بالَقتِل والتَّحريِق فليتأسَّ بإبراهيَم q الذي َهدَّ
فام  )ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ(  )پ پ ڀ( وقالوا:  فقالوا:  قوُمه 
اهلُل وقال:  فَحِفَظه  الوكيُل،  اهلُل ونعَم  َثبَت عىل دينِه وقاَل: حسبَي  كاَن منه إال أن 

)ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ(.

جوِن، فليتأسَّ بموسى q، عنَدما  جِن، والتَّعذيِب يف السُّ ِ ومن ابُتِلَ بالسَّ
ۀ(  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  )ں  له:  وقاَل  فرعوُن  ده  هدَّ

جِن سنواٍت. وبُيوسَف q الذي َقىض من ُعمِره الكريِم داخَل السِّ

الّناِس  قاروُن عىل  عنَدما خرَج  العلِم،  أول  قوَل  ْر  فلَيتَذكَّ باملاِل  افُتتَن  ومن 
نيا: )چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  يف زينتِه، فقاَل املفتونوَن بالدُّ
نيا: )ژ ژ  ڌ( ]القصص[، فَثبَت أولو العلِم عىل دينِهم وقالوا ألهِل الدُّ

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ( ]القصص[.
ې ې ېى ى  ۉ ې  ۅ ۅ ۉ  )ۋ  له:  فقالوا  قاروَن،  ونَصحوا 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ( ]القصص:77-76[.

فانُظروا عباَد اللِ! الذيَن آمنوا بالقرآن يف حياِتم وبقلوهِبم َثبتوا عنَد اشتداِد 
الِفَتِن، أما الذيَن ارتبطوا باألشخاِص وباحِلزبّياِت واجلامعاِت، وباألعالم الفاسِد 

انتَكسوا عىل أمِّ رؤوِسهم.
.l ثالثًا: االستجابة هلل ولرسوله

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  )ٿ  تعاىل:  اهلُل  قاَل 
ڤ( ]النساء[، َوقاَل تعاىل: )ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ۇئ(  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

]األنفال[.
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َلِت النََّص إىل هزيمٍة فكيَف بامُلخالفاِت الكثريِة  خمالفٌة واحدٌة يوَم أُحٍد َحوَّ
ماِن؟ التي َتقُع مّنا يف هذا الزَّ

رابعًا: اإلكثار من ذكر اهلل

ثبيِت. فاهلُل عزَّ وجلَّ َربَط بَي اإلكثاِر من ذكِر اهللِ وبَي التَّ

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  )ى  تعاىل:  فقاَل 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ( ]األنفال[.

فبذكِر اهللِ، َتطمئِنُّ الُقلوُب: )ىت يت جث مث ىث يث( ]الرعد[.

قاَل اهلُل عزَّ وجلَّ ملوسى وهاروَن عنَدما أرسَلهام إىل فرعوَن: )ڳ ڱ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ 

ۉ ۉ ې ې( ]طه[.
ثبيِت والّتأييِد، فاألمُة إذا  ُة النَِّص والتَّ ُة؛ معيَّ ُة اخلاصَّ )مَعُكام( وهذه هي املَعيَّ

ا، كاَن اهلُل مَعها ونَصها عىل أعدائِها. َذكَرت رهبَّ
خامسًا: الدعاء.

يِن. وهو من أقوى األسباِب للثَّباِت عىل الدِّ

ڑ  ڑ  ژ  )ژ  فقالوا:  فرعوُن،  َدهم  توعَّ عنَدما  م  رهبَّ حرُة  السَّ دعا 
ک ک ک( ]األعراف:126[.

دعاء املؤمُن ربَّه إذا التقى مَع الكافِر، فقاَل تعاىل: )ې ې ې ى ى ائ 
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ( 
)گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ]آل عمران[، وقاَل تعاىل: 
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ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ( ]البقرة[.
عاِء فقاَل:  وهذا الغالُم املؤمُن عنَدما أَمر املَِلُك الّظامُل بَقتِله التجَأ إىل اهللِ بالدُّ

ُهمَّ اْكِفنِيِهْم باَِم ِشْئَت«)1( فأنجاُه اهلُل من َكيِده. »اللَّ

كيَف ال: واهلُل عزَّ وجلَّ يقوُل: )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( ]النمل:62[.

ِن َكَقْلٍب َواِحٍد  ْحَ َها َبْيَ إِْصَبَعْيِ ِمْن َأَصابِِع الرهَّ وملا كاَنت: »ُقُلوُب َبنِي آَدَم ُكلُّ
َب  l عن كثرِة دعائِه: َيا ُمَقلِّ ُفُه َحْيُث َيَشاُء«)2(: سأَلت أمُّ سَلمَة رسوَل اهللِ  ُيَصِّ
ُه َلْيَس آَدِميٌّ إاِلهَّ َوَقْلُبُه َبْيَ  اْلُقُلوِب َثبِّْت َقْلبِي َعىَل ِدينَِك، فقال l: »َيا ُأمهَّ َسَلَمَة إِنهَّ

ِ َفَمْن َشاَء َأَقاَم َوَمْن َشاَء َأَزاَغ«)3(. ُأْصُبَعْيِ ِمْن َأَصابِِع اللهَّ
أن  واالعتقاُد  لإلسالِم،  املستقبَل  وأن  اهلل،  بَنصِر  والثِّقُة  باإلسالِم،  االعتزاُز  سادسًا: 

الباطَل ضعيٌف وزاهٌق وذاهٌب بإذِن اهلل.

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  )چ   : وجلَّ عزَّ  اهلُل  يقوُل 
ڎ ڎ ڈ ڈ( ]فصلت[.

يقوُل:  وجلَّ  عزَّ  اهلَل  ألن  امُلسلِمَي،  من  إنَّني  واعتزاٍز:  فخٍر  بكلِّ  قاَل  أي: 
)گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( ]املنافقون[.

نا اهلُل باإلسالِم  وكاَن الفاروُق يقوُل: )كّنا أذالَء -أي: قبَل اإلسالِم- فأعزَّ

)1( صحيح: رواه مسلم )3005( 
)2( صحيح: رواه مسلم )2654(.

)3( حس�ن: رواه الرتم�ذي )3522(، وأمح�د )301/6(، والطيال�س )1608(، ]»السلس�لة الصحيح�ة« 
.])2091(
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نا اهلُل(. َة بَغرِي اإلسالِم؛ أذلَّ فلو ابتَغينا الِعزَّ

- قاَل: )ھ ھ ھ  وال بدَّ لإلنساِن أن َيثَق بنِص اهلل، فاهلُل -عزَّ وجلَّ
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  )چ  تعاىل:  وقاَل  ]الروم[،  ۓ(  ے  ے 
ٹ  )ٿ  تعاىل:  وقاَل  ]األنبياء[،  ڈ(  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ( ]غافر[، وأخرَبنا اهلُل أن 

العاقبَة للمّتِقَي.

هم؛ أنَّ امُلستقبَل  ُ َة- كاَن ُيبشِّ والنَّبيُّ l -لُيثبَِّت أصحاَبه وهم ضعفاُء يف مكَّ
نيا من َمشِقها إىل مغرهِبا. لإلسالِم، وأنم سَيفتحوَن الدُّ

اِكُب  الرهَّ َيِسرَي  َحتهَّى  ْمُر  اأْلَ َهَذا  نهَّ  َلَيتِمهَّ  ِ »َواللهَّ  : األرتِّ بِن  خلبَّاِب   l َيقوُل 
ُكْم  َوَلِكنهَّ َغَنِمِه،  َعَل  ْئَب  َوالذِّ الَل  إاِلهَّ  اُف  َيَ اَل  َمْوَت  َحْضَ إَِل  َصْنَعاَء  ِمْن 

َتْسَتْعِجُلوَن«)1(.

وقاَل ألصحابِه: »ستفتحون مص والشام والعراق واليمن«)2(.

.o وقد فَتحوها

َهاُر-أي:  ْيُل َوالنهَّ ْمُر -أي: هذا الدين- َما َبَلَغ اللهَّ وقاَل l: »َلَيْبُلَغنهَّ َهَذا اأْلَ
َهَذا  الُل  َأْدَخَلُه  إاِلهَّ  َوَبٍر  َواَل  َمَدٍر  َبْيَت  الُل  ُك  َيْتُ َواَل  الدنيا من مشقها إل مغربا- 
ا ُيِعزُّ الُل بِِه اإْلِْساَلَم، َوُذالًّ ُيِذلُّ الُل بِِه اْلُكْفَر«)3(. يَن، بِِعزِّ َعِزيٍز، َأْو بُِذلِّ َذلِيٍل، ِعزًّ الدِّ

ۈئ(  ۆئ  ۆئ  ۇئ  )ۇئ  فيقوَل:  كتابِه  يف  هم  ُ ُيبشِّ واهلُل  ال،  كيَف 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  )ڤ  تعاىل:  وق��اَل  ]القمر[، 

)1( صحيح: رواه البخاري )6943(.
)2( وردت الب�شى بفت�ح البلدان يف عدة أحاديث منها حديث س�فيان بن أيب زه�ري عند البخاري )1875(، 

ومسلم )1388(
)3( صحيح: رواه أمحد )103/4(، واحلاكم )8326(، ]»السلسلة الصحيحة« )3([.



415 الدعاء النافع

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( ]النور:55[.

يُل مهام طاَل واشتدَّ ظالُمه فال بدَّ من   والباطُل ضعيٌف وزائٌل مهام عال، فاللَّ
طلوِع الَفجِر.

قاَل تعاىل: )ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ( ]اإلرساء[، 
تعاىل:  ]آل عمران[، وقاَل  )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ(  تعاىل:  وقاَل 

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  )ۇئ  تعاىل:  وقاَل  ]النساء[،  ڎ(  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  )ڍ 

)ڃ ڃ ڃ  ]الفتح[، وقاَل تعاىل:  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی( 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

ڻ ڻ( ]األنفال[.

الباطِل ساعٌة ودولُة احلقِّ إىل أن تقوَم  اثُبت عىل دينَِك، فدولُة  ا السلُم!  أهيُّ
واهللِ  الَفجِر،  طلوِع  من  بدَّ  فال  سواُده  واشَتدَّ  طاَل  مهام  يِل  كاللَّ فالباطُل  الّساعُة، 

سَيطلُع الَفجُر وسَيندُم املنافقوَن ومرىض القلوِب.

 l ِِة رسوِل اهلل َك بكتاِب اهللِ وبُسنَّ َك التَّمسُّ جوَع الرجوَع إىل اهلل، التَّمسُّ الرُّ
فالباطُل وإن عال فهو زاهٌق.

قاَل تعاىل: )ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ(.
رُب وعدُم االستعجال. سابعًا: الصَّ

رِب وناهيًا إّياه عِن االستعجاِل:  يقوُل اهلُل عزَّ وجلَّ لرسولِه l آمرًا إياه بالصَّ



الدعاء النافع416

)ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ( ]األحقاف:35[.

َيِسرَي  َحتهَّى  ْمُر  اأْلَ َهَذا  نهَّ  َلَيتِمهَّ  ِ »َواللهَّ  : األرتِّ بِن  خلّباِب   l النَّبيُّ  ويقوُل 
ُكْم  َوَلِكنهَّ َغَنِمِه،  َعَل  ْئَب  َوالذِّ الَل  إاِلهَّ  اُف  َيَ اَل  َمْوَت  َحْضَ إَِل  َصْنَعاَء  ِمْن  اِكُب  الرهَّ

َتْسَتْعِجُلوَن« )1(.

ْبِ«)2(. ا َوَأْوَسَع ِمْن الصهَّ ويقوُل l: »َما ُأْعِطَي َأَحٌد َعَطاًء َخرْيً

املسلِمَي  من  كثريًا  َجعَل  فاالستعجاُل  االستعجاِل،  وعَدم  رَب،  الصَّ رَب  الصَّ
َيقطفوَن الثِّامَر قبَل ُنضِجها، وَيندموَن يف وقٍت ال ينفُع فيه النَّدم.

، وأن اجلهاَد يف سبيِل  ُ ُل وال َتتغريَّ و ال بدَّ للُمسلِم أن يعَلم أن هللِ ُسَننًا ال تتبدَّ
اهللِ ال بدَّ له من االستعداِد إيامنيًا، وماديًا، وكاَن النَّبيُّ l ال َيدخُل يف معركٍة مع 
ُكم يعلُم أن النَّبيَّ l مع ثقتِه بَنِص اهللِ  الكّفاِر إال بعَد أن َيستِعدَّ إيامنيًا وماديًا، وكلُّ
يوَم األحزاِب َفعَل ما َفَعل، وأخَذ ما أخَذ من االحتياطاِت وَحفَر اخلندَق ِحفاظًا 
عىل أرواِح املسلِمَي، وحفاظًا عىل بيوِت املسلِمَي وعىل أعراِض املسلِمَي، فال بدَّ 
َيمكروَن  فالكّفاُر  الكّفاِر،  مع  املعركَة  ندخَل  أن  قبَل  وماديًا  إيامنيًا  االستعداِد  من 

باملسلِمَي لياًل ونارًا وُنقاتُل لتكوَن كلمُة اهللِ هي الُعليا.
حابُة بعَده. لِف الّصاحِل الذي كاَن عليه النَّيبُّ l والصَّ ُك مَبنهِج السَّ ثامنًا: التَّمسُّ

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  قاَل 
چ  چ  )چ  تعاىل:  ]التوبة:100[، وقاَل  ڀ(  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ژ ڑ ڑ( ]األنعام[، وقاَل تعاىل: )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

)1( صحيح: رواه البخاري )6943(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )1469(، ومسلم )1053(
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ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڍ( ]النساء[.

ًة  اِر إاِلهَّ ِملهَّ ُهْم يِف النهَّ ًة ُكلُّ تِي َعَل َثاَلٍث َوَسْبِعَي ِملهَّ وقاَل النَّبيُّ l: »َوَتْفَتُِق ُأمهَّ
َواِحَدًة، َقاُلوا َوَمْن ِهَي َيا َرُسوَل اللِ؟ َقاَل َما َأَنا َعَلْيِه َوَأْصَحاِب« )1(.

تِي  ى اْختاَِلًفا َكثرًِيا، َفَعَلْيُكْم بُِسنهَّ ُه َمْن َيِعْش ِمْنُكْم َبْعِدي َفَسرَيَ وقاَل l: »إِنهَّ
َواِجِذ«)2(. وا َعَلْيَها بِالنهَّ ا َوَعضُّ ُكوا ِبَ اِشِديَن، َتَسهَّ َلَفاِء اْلَْهِديَِّي الرهَّ ِة اْلُ َوُسنهَّ

تاسعًا: من عوامِل التَّثبيِت:

األنبياِء،  ورثُة  هم  فالُعلامُء  الّناصِحَي،  عاِة  والدُّ العاِملَي  العلامِء  خمالطُة 
ثوا العلَم، فمن أخَذ به أخَذ بحظٍّ وافٍر،  ثوا دينارًا وال درمهًا إنام َورَّ واألنبياُء مل ُيورِّ

فإذا جاَلسَت العامَل انتفعَت بعلِمه، وإذا جاَءِت الفتُن سألَته كام أمرَك اهلُل: )ۀ 
فاقَبل نصيحَته، وإن  إذا َنصحَك  والعامُل  ھ(  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
قد  حابُة  والصَّ  ،l اهللِ  رسوِل  حوَل  وَن  َيلتفُّ كانوا  حابُة  فالصَّ هواَك،  خاَلَفْت 
ِة فَثبَّتهُم اهلُل عىل اإليامِن، والَتفَّ املسلموَن  دَّ ديِق يوَم الرِّ وا حوَل أيب بكٍر الصِّ الَتفُّ
: أنَّ القرآَن كالُم  حوَل اإلماِم أمحَد بِن حنبٍل يوَم املحنِة فَثبَّتهُم اهلُل عىل الَقوِل احلقِّ

اهللِ غرُي خملوٍق.

عليُكم بالُعلامِء، وال تكونوا كالذيَن تركوا العلامء، وأخُذوا ُيفتوَن أنفسَهم بام 
طوا األمَة يف فتنٍة ال َيعلُمها إال اهلُل. ُيريدوَن وبام ُيمل هلم هواُهم؛ ورَّ

)1( حس�ن: رواه الرتم�ذي )2641(، واحلاك�م )218/1( من حديث عبد اهلل بن عم�رو، ورواه الطرباين يف 
األوسط )7840( من حديث أنس ]»السلسلة الصحيحة« )1348([.

)2( صحي�ح: رواه الرتم�ذي )2676(، و أب�و داود )4607(، واب�ن ماج�ه )42(، والدارم�ي )95(، وأمحد 
)126/4( واللفظ أليب داود ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )37([.
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عاشرًا: من عوامل التثبيت: كثرة العبادة والطاعة.

أي: االستقامُة عىل اإليامِن والعمِل الّصالِح حتى املوِت.

ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  )يئ  تعاىل:  ق��اَل 
يت جث( ]األحقاف[.

ِ ثمهَّ استقم«)1(. وقاَل النَّبيُّ l يويص رجاًل: »ُقْل آَمْنُت بِاللهَّ

َواِفِل  ُب إَِلهَّ بِالنهَّ : »َوَما َيَزاُل َعْبِدي َيَتَقرهَّ وقاَل اهلُل عزَّ وجلَّ يف احلديِث الُقُديسِّ
َحتهَّى ُأِحبهَُّه«)2(.

اللهمَّ ُردَّ املسلِمَي إىل دينِهم رّدًا مجياًل

)1( صحيح: رواه مسلم )38( ولفظ أمحد )413/3( )قل آمنت باهلل ثم استقم(.
)2( صحيح: رواه البخاري )6502(
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دعاُء العلم
عباَد اللِ! موعُدنا يف هذه اخُلطبِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- مَع دعاٍء جديٍد أال وهو 

دعاُء العلِم.
نِة. ؛ علُم الكتاِب والسُّ عيُّ  والعلُم املقصوُد هنا هو العلُم الشَّ

ه أن َيطلَب املزيَد منه، قاَل  كاَن رسوُل اهللِ l يسأُل ربَّه علاًم ناِفعًا وأمَره ربُّ
اهلل تعاىل: )ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ(.

ُم:  ُيَسلِّ حَي  بَح  الصُّ َصىّل  إذا  يقوُل   l النَّبيُّ  كاَن   :p سَلمَة  أمُّ  وتقوُل 
بًا َوَعَماًل ُمَتَقبهَّاًل«)1(. ُهمهَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك ِعْلًم َناِفعًا َوِرْزقًا َطيِّ »اللهَّ

ْمَتنِي،  ُهمهَّ اْنَفْعنِي بَِم َعلهَّ ويقوُل أبو هريرَة m كاَن رسوُل اهللِ l يقوُل: »اللهَّ
ْمنِي َما َيْنَفُعنِي وزدين علًم«)2(. َوَعلِّ

ُهمهَّ إِنِّى َأُعوُذ بَِك ِمْن ِعْلٍم اَل  ُذ باهللِ من علٍم ال ينفُع فيقوُل: »اللهَّ وكاَن l يتعوَّ
َشُع َوِمْن َنْفٍس اَل َتْشَبُع َوِمْن َدْعَوٍة اَل ُيْسَتَجاُب َل�َها«)3(. َيْنَفُع َوِمْن َقْلٍب اَل َيْ

بل كاَن l يأمُر أصحاَبه أن َيسألوا اهلَل علاًم نافعًا وَيستعيذوا به من علٍم ال 
ينفُع.

ُذوا  l يقوُل: »َسُلوا الَل ِعْلًم َناِفعًا، َوَتَعوهَّ يقوُل جابٌر m كاَن رسوُل اهللِ 
ِ ِمْن ِعْلٍم اَل َيْنَفُع«)4(. بِاللهَّ

)1( صحيح: رواه ابن ماجه )925(، والنسائي يف الكربى )9930(، وأمحد )294/6(، وأبو يعىل )6930(، 
]»الروض النضري« )1199([.

)2( حسن: رواه الطرباين يف األوسط )1748(، و احلاكم )1879(، ]»صحيح سنن ابن ماجه« )203([.
)3( صحيح: رواه مسلم )2722(.

)4( حس�ن: رواه ابن ماجه )3843(، وأبو يعىل )1927(، وعبد بن محيد )1093(، ]»السلس�لة الصحيحة« 
.])1511(
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عاُء َينَفُع مما َنزَل ومما مل َينِزل فاسأِل اهلَل  عاِء، فالدُّ فيا طالَب العلِم عليَك بالدُّ
علاًم نافعًا.

عيِّ وعن دروِسه، وَنرى  وها نحُن نرى اليوَم إعراضًا شديدًا عن العلِم الشَّ
؛ فالّناُس إذا دبَّ فيهُم اجلهُل؛ كُثَرِت  نيا، وهذا نذيُر رشٍّ نيا وعلِم الدُّ إقبااًل عىل الدُّ

ِت الطاَّعاُت. املعايص وقلَّ

فيا أمة اإلسالم! اإلسالم دين العلم، وحسبك دلياًل عىل ذلك، ما يل: 

أواًل: أن أوَل ما نزَل من القرآِن الكريِم عىل رسوِل اهللِ l هو )چ(، وهو أمٌر 
يِن من الَوحِي والفقِه فيه. ِم الدِّ بالقراءِة التي هي وسيلُة تعلُّ

ثم قاَل له بعَد ذلَك )چ(، وقاَل: )ے ۓ ۓ(.

عوِة. بليِغ والدَّ ِم قبَل أمِره باإلنذاِر والتَّ فأمَره بالتَّعلُّ

بليِغ. عوِة واإلنذاِر والتَّ فدلَّ ذلَك عىل أنَّ الِعلَم مرتبٌة أوىل قبَل الدَّ

ثانيًا: أن اهلَل عزَّ وجلَّ قاَل لرسولِه l: )يب جت حت خت مت ىت يت جث 
مث ىث يث حج مج جح مح جخ( ]حممد[.

فدلَّ عىل أن الِعَلم أواًل قبَل الَقوِل والَعمِل.

َب اإلماُم البخاريُّ يف صحيِحه، )باُب العلِم قبَل القوِل والعمِل(  ولذلَك َبوَّ
وذكَر هذه اآلية.

ثالثًا: اإلسالُم ديُن العلِم؛ فإن اهلَل عزَّ وجلَّ مل يأُمر رسوَله l أن َيطُلَب مزيدًا من 
)ٺ ٺ ٿ   :l ؛ فقاَل تعاىل لرسولِه  عيِّ أيِّ يشٍء إال من الِعلِم الشَّ

ٿ ٿ( ]طه[.
رابعًا: اإلسالُم ديُن العلِم؛ فإن اهلَل -تبارَك وتعاىل- امَتنَّ عىل رسولِه l وأنبيائِه 
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وعباِده بنعمِة العلِم؛ فقاَل تعاىل لرسولِه l: )ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
ىئ(  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 

ٿ  )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  داوَد وسليامَن:  مُمَتّنًا عىل  تعاىل  ]النساء[، وقاَل 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ( ]النمل[.
يِن. ه يف الدِّ خامسًا: اإلسالُم ديُن العلِم فهو يأمُر بالتَّفقُّ

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  )ې  تعاىل:  قاَل 
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 

ی( ]التوبة[.

بليِغ، ويقوُل  ِه قبَل اإلنذاِر والتَّ ِم والتَّفقُّ أمٌر من اهللِ تعاىل لعباِده املؤمنَِي بالتَّعلُّ
l: »َطَلُب اْلِعْلِم َفِريَضٌة َعَل ُكلِّ ُمْسِلٍم«)1(.

عن  تعاىل  اهلُل  قاَل  فقد  نيويُّ  الدُّ الِعلُم  أما   ، عيُّ الشَّ العلُم  هو  العلُم  وهذا 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  )پ  أهِله: 

ٹ ٹ ٹ(.

ُر من اجَلهِل، ومن خُمالطِة اجَلهلة. سادسًا: اإلسالُم ديُن العلِم فهو ُيذِّ

فقاَل تعاىل لنوٍح q: )ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( ]هود[.

وقاَل تعاىل لنبيِّه l: )حج مج جح مح جخ( ]األنعام[.

وقاَل أيضًا لنبيِّه l: )ڃ چ چ چ( ]األعراف[.

. ثُّ عىل طلِب العلِم الّشعيِّ سابعًا: اإلسالُم ديُن العلِم فإنه َيُ

ففي كتاِب ربِّنا، استشهَد اهلُل -تبارَك وتعاىل- بأهِل العلِم عىل أفضِل شهادٍة 
)1( صحيح: رواه ابن ماجه )224(، والبزار )6746(، وأبو يعىل )2837(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« 

.])72(
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أال وهي التَّوحيُد، وهذا يدلُّ عىل َفضِل الِعلِم.

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  )ٿ  تعاىل:  قاَل 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( ]آل عمران[.

بل أمَر اهلُل تعاىل رسوَله أن َيستشِهَد بأهِل العلِم عىل صْدِق رسالتِه.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  فقاَل تعاىل: 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( ]الرعد[.

ِة عىل أممِهم، قاَل  واألنبياُء الَسابقوَن َسَيْسَتْشِهدوَن يوَم القيامِة بُعلامِء هذه األمَّ
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  )ڤ  تعاىل: 

ڄ ڄ( ]البقرة:143[.

، َفَيُقوُل َهْل  ْيَك َوَسْعَدْيَك َيا َربِّ يقوُل l: »ُيْدَعى ُنوٌح َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَيُقوُل: َلبهَّ
َغُكْم؟ َفَيُقوُلوَن: َما َأَتاَنا ِمْن َنِذيٍر َفَيُقوُل:  تِِه: َهْل َبلهَّ مهَّ ْغَت؟ َفَيُقوُل: َنَعْم، َفُيَقاُل أِلُ َبلهَّ

)ڄ ڄ ڄ  َغ  َبلهَّ َقْد  ُه  َأنهَّ َفَتْشَهُدوَن  ُتُه  َوُأمهَّ ٌد  مهَّ ُمَ َفَيُقوُل:  َلَك،  َيْشَهُد  َمْن 
َواْلَوَسُط  ڤ(«  ڤ  ڤ  )ڤ  ِذْكُرُه:  َجلهَّ  َقْوُلُه  َفَذلَِك  ڄ( 

اْلَعْدُل)1(.

ه يدلُّ عىل َفضِل العلِم وأهِله. فهذا كلُّ

ُب يف طلِب العلِم. ِة جاَءِت األحاديُث ُتَرغِّ نَّ ويف السُّ

يِن«)2(. ْهُه يِف الدِّ قاَل l: »َمْن ُيِرِد الل بِِه َخرْيًا ُيَفقِّ

ْنَيا َمْلُعوَنٌة، َمْلُعوٌن َما ِفيَها، إاِلهَّ ِذْكَر اللِ َوَما َوااَلُه، َوَعاِلًا  وقاَل l: »َأاَل إِنهَّ الدُّ
ًم«)3(.  َأْو ُمَتَعلِّ

)1( صحيح: رواه البخاري )4487(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )71(، ومسلم )1037(.

)3( حسن: رواه الرتمذي )2322(، وابن ماجه )4112(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )74([.
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اْنَقَطَع َعْنُه َعَمُلُه إاِلهَّ ِمْن َثاَلَثٍة: إاِلهَّ ِمْن َصَدَقٍة  وقاَل l: »إَِذا َماَت اإِلْنَساُن 
َجاِرَيٍة، َأْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع بِِه، َأْو َوَلٍد َصالٍِح َيْدُعو َلُه«)1(.

َطُه َعَل َهَلَكتِِه يِف  : َرُجٍل آَتاُه الُل َمااًل َفَسلهَّ وقاَل l: »اَل َحَسَد إاِلهَّ يِف اْثَنَتْيِ
ُمَها«)2(. ا َوُيَعلِّ ، َوَرُجٍل آَتاُه الُل ِحْكَمًة َفُهَو َيْقِض ِبَ قِّ اْلَ

ُمُه َفُهَو بَِمْنِزَلِة  ُمُه َأْو ُيَعلِّ رْيٍ َيَتَعلهَّ وقاَل l: »َمْن َجاَء َمْسِجِدي َهَذا َلْ َيْأتِِه إاِلهَّ ِلَ
.)3(»ِ اْلَُجاِهِد يِف َسبِيِل اللهَّ

َمُه«)4(. َم اْلُقْرآَن َوَعلهَّ ُكْم َمْن َتَعلهَّ وقاَل l: »َخرْيُ

َب يف دروِس العلِم وجمالِس  ثامنًا: اإلسالُم ديُن العلِم فقد َحثَّ اإلسالُم وَرغَّ
العلِم.

ِة،  نهَّ َل الُل َلُه بِِه َطِريًقا إَِل اجْلَ قاَل l: »َمْن َسَلَك َطِريًقا َيْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًم َسههَّ
ِ َوَيَتَداَرُسوَنُه َبْيَنُهْم إاِلهَّ َنَزَلْت  ِ َيْتُلوَن ِكَتاَب اللهَّ َوَما اْجَتَمَع َقْوٌم ِف َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اللهَّ

ْتُهُم اْلاََلئَِكُة، َوَذَكَرُهُم الُل ِفيَمْن ِعْنَدُه«)5(. ُة، َوَحفهَّ ْحَ ِكيَنُة، َوَغِشَيْتُهُم الرهَّ َعَلْيِهُم السهَّ

يِي  ُيْ اهلَل  َفإِنَّ  بُِرْكَبَتْيَك،  ُهْم  َوَزامِحْ اْلُعَلاَمَء  َجالِِس  ُبَنيَّ  )َيا  البنِه:  لقامُن  وقاَل 
.)6() اَمِءُُُُ ْرَض امْلَْيَتَة بَِوابِِل السَّ يِي اهلُل اأْلَ اْلُقُلوَب بُِنوِر احْلِْكَمِة َكاَم ُيْ

: )إذا وجدَت قومًا يذكروَن اهلَل -أي: يف جملس علم-  وكاَن يقوُل له يا ُبنيَّ
فاجِلْس مَعهم فإن ُكنَت عاملًا نفعَك علُمَك، وإن كنَت جاهاًل عّلموَك ولعلَّ اهلَل أن 

)1( صحيح: رواه مسلم )1631(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )1409( ومسلم )816(.

)3( صحيح: رواه ابن ماجه )227(، وأمحد )418/2(، وأبو يعىل )6472(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« 
.])87(

)4( صحيح: رواه البخاري )5027(.
)5( صحيح: رواه البخاري )2699( 

)6( رواه ابن املبارك يف الزهد )1387(، وعبد اهلل بن أمحد يف زوائده عىل الزهد )107(. 
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ِلَع عليهم برمحٍة فُتصيَبُك مَعهم(. َيطَّ

:)1( m ٍّو يف أبياٍت ُتعزى لعل

ُم  إنَّ الِعْلِم  ألْهِل  إالَّ  الَفْضُل  َما 

 

ِسُنه  ُيْ َكاَن  َما  اْم��ِرٍئ  ُكلِّ  وَق��ْدُر 

 

َأَب��دا بِه  ا  َحيًّ تِِعْش  بِِعْلٍم  َفُفْز 

 

أِدالُء  اْس��َت��ْه��َدى  مِلَ��ِن  اهُل��َدى  َع��ىَل 

 

َج��اِل َع��ىَل األْف��َع��اِل أْس���اَمُء  ول��ل��رِّ

 

َأْحَياُء الِعْلِم  وَأْه��ُل  َمْوتى  فالنَّاُس 

 

عيِّ يف بيوِت  عيِّ وعىل جمالِس العلِم الشَّ فاحِرصوا عباَد اهللِ عىل العلِم الشَّ
؛ ُمعِرٌض  اهللِ وال ُتعِرضوا عنها، فإن امُلعِرَض عن جَمالِس العلِم لغرِي ُعذٍر رَشعيٍّ

عن اهللِ: 

بيَنام رسوُل اهللِ l َجالٌِس يِف امْلَْسِجِد َوالنَّاُس َمَعُه إِْذ َأْقَبَل َثاَلَثُة َنَفٍر ، َفَأْقَبَل 
ا  َأَحُدمُهَ ا  َفَأمَّ  lِ اهللَّ َرُسوِل  َعىَل  َفَوَقَفا  َواِحٌد،  َوَذَهَب   lِ اهللَّ َرُسوِل  إىَِل  اْثَناِن 
الُِث َفَأْدَبَر  ا الثَّ ا اآْلَخُر َفَجَلَس َخْلَفُهْم، َوَأمَّ ْلَقِة َفَجَلَس ِفيَها، َوَأمَّ َفَرَأى ُفْرَجًة يِف احْلَ
َأَحُدُهْم  ا  َأمهَّ اَلَثِة؟  الثهَّ َفِر  النهَّ َعْن  ُكْم  ُأْخِبُ »َأاَل  قال:   lِ اهللَّ َرُسوُل  َفَرَغ  َفَلامَّ  َذاِهبًا، 
ا اآْلَخُر َفَأْعَرَض  ا اآْلَخُر َفاْسَتْحَيا َفاْسَتْحَيا الُل ِمْنُه، َوَأمهَّ ، َوَأمهَّ ُ ِ َفآَواُه اللهَّ َفَأَوى إَِل اللهَّ

َفَأْعَرَضُ َعْنُه«)2(.

ُب فيه؟ ثُّ وُيرغِّ  أمة اإلسالم! ملاذا اإلسالُم هو ديُن العلِم، وجاَء َيُ

اجلواب: 

أواًل: ألن الِعلَم ُيوِرُث اخلشيَة يف الُقلوِب.

فكّلام ازداَد اإلنساُن علاًم ازداَد خشيًة هللِ إذا كاَن يطلُب العلَم ملرضاِة اهلل.
)1( ه�ذا الش�عر نس�به إىل ع�ل m ابن عب�د الرب يف »جام�ع بيان العل�م« )218/1(، واخلطي�ب يف »الفقيه 

واملتفقه« )764(وبعضهم ينسبه إىل عل بن أيب طالب القريواين. 
)2( متفق عليه: رواه البخاري )66(، ومسلم )2176( واللفظ ملسلم.
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: )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ( ]فاطر:28[. يقوُل اهلُل عزَّ وجلَّ

وقاَل تعاىل يف موضٍع آخَر وهو َيِصُف أهَل العلِم: )ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ( ]الرعد[.

نيا  َم اإلنساُن ارتَفع يف الدُّ ام تعلَّ ثانيًا: ألن اهلَل عزَّ وجلَّ يرفُع بالعلِم أهَله، فكلَّ
واآلخرِة.

يت(  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  )مب   : وجلَّ عزَّ  اهلُل  يقوُل 
]املجادلة:11[، وقاَل تعاىل: )ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( ]األنعام[.

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  )ڻ  تعاىل:  وقاَل 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( ]يوسف[.

َذا اْلِكَتاِب َأْقَواًما َوَيَضُع بِِه آَخِريَن«)1(. وقاَل l: »إِنهَّ الَل َيْرَفُع ِبَ

العلِم،  تدعو ألهِل  املخلوقاِت  األنبياِء، ومجيُع  العلَم هو مرياُث  ألن  ثالثًا: 
ِة، واملالئكُة َتضُع أجنحَتها لطالِب العلِم رضًا بام َيصنُع. والِعلُم طريٌق إىل اجلنَّ

ِة، َوإِنهَّ  نهَّ قاَل l: »َمْن َسَلَك َطِريًقا َيْبَتِغي ِفيِه ِعْلًم َسَلَك الُل بِِه َطِريقًا إَِل اجْلَ
َمَواِت  اْلاََلئَِكَة َلَتَضُع َأْجنَِحَتَها ِرَضاًء لَِطالِِب اْلِعْلِم، َوإِنهَّ اْلَعاِلَ َلَيْسَتْغِفُر َلُه َمْن يِف السهَّ
َعَل  اْلَقَمِر  َكَفْضِل  اْلَعابِِد  َعَل  اْلَعاِلِ  َوَفْضُل  اْلَاِء،  يِف  اْلِيَتاُن  َحتهَّى  ْرِض  اأْلَ يِف  َوَمْن 
َم  ُثوا ِديَنارًا َواَل ِدْرَهًا، إِنهَّ ْنبَِياَء َلْ ُيَورِّ ْنبَِياِء إِنهَّ اأْلَ َسائِِر اْلَكَواِكِب، إِنهَّ اْلُعَلَمَء َوَرَثُة اأْلَ

ُثوا اْلِعْلَم َفَمْن َأَخَذ بِِه َأَخَذ بَِحظٍّ َواِفٍر«)2(. َورهَّ

)1( صحيح: رواه مسلم )817(.
)2( حس�ن لغ�ريه: رواه الرتم�ذي )2682(، وأب�و داود )3641(، واب�ن ماجه )223(، وأمح�د )196/5(، 

]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )70([.
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رابعًا: ألن العلَم ُيثبُِّت صاحَبه عىل احلقِّ عنَد اشتداِد الِفَتِن.

إذا  إال  َيعِرُفها  فال  اجلاهُل  أما  العامُل،  عرَفها  وماَجت،  ت  عمَّ إذا  فالفتنُة 
قاَل  زينتِه  يف  قاروُن  عليهم  خرَج  عنَدما  املاِل  بِفتنِة  الّناُس  افتتَن  فعنَدما  أدَبرت، 

الذين أوتوا العلَم هلم: )ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
گ گ ڳ( ]القصص[.

خامسًا: ألن اهلَل مل يسوِّ بَي أهِل العلِم وغرِيهم.

ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  )ۆئ  تعاىل:  قاَل 
جئ( ]الزمر[.

وقاَل تعاىل: )ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ( ]الرعد:19[، الذي 
، والذي ال َيعلُم ميٌِّت. َيعلُم حيٌّ

قاَل تعاىل: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ۓ(  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

]األنعام[.

وقاَل تعاىل: )ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ( 
]األنعام[.

فالعامُل بصرٌي واجلاهُل أعمى، والعامُل حيٌّ واجلاهُل ميٌِّت، العامُل يمش يف نوِر 
علِمه، واجلاهُل يَتخبَُّط يف ُظلامِت جهِله.

سادسًا: ألن اهلَل أعدَّ ألهِل العلِم عنَده أجرًا عظياًم.

قاَل تعاىل: )ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی 
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ىب يب جت حت( ]النساء[.
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  هو:  العظيُم  األجُر  وهذا 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ( ]البينة[.
عيِّ  ُب يف طلِب العلِم الشَّ واإلسالُم هو ديُن العلِم، جاَء يأمُر بالعلِم، وُيرغِّ

وحضوِر جمالِس العلِم.

عيِّ أفضَل من نوافِل العباداِت. حتى إنه َجعَل طلَب الِعلِم الشَّ

قاَل l: »َفضُل العلِم أحبُّ إلهَّ ِمْن َفضِل العبادة«)1(.

وقاَل بعُض العلامِء: )حظٌّ من العلِم أحبُّ إلَّ من حظٍّ من العبادِة()2(.

يَّة()3(. ِت النِّ وقاَل آخُر: )ما من عمٍل أفضُل من طلِب العلِم إذا صحَّ

: )طلُب العلِم أفضُل من صالِة الّنافلِة( )4(. وقاَل الّشافعيُّ

أتعرفوَن مَل يا عباَد اهلل؟!

َم انتفَع بعلِمه وَنفَع الّناَس بعلِمه يف حياتِه وبعَد موتِه، أما  ألن العامَل إذا َتعلَّ
ُل بعبادتِه ال َينتفُع بناِفلتِه إال هو. العابُد الذي َيَتَنفَّ

ولذلَك قاَل l: »َفْضُل اْلَعاِلِ َعَل اْلَعابِِد َكَفْضِل اْلَقَمِر َعَل َسائِِر اْلَكَواِكِب«)5(.

وقاَل l: »َفْضُل اْلَعاِلِ َعَل اْلَعابِِد َكَفْضِل َعَل َأْدَناُكْم«)6(.
)1( صحي�ح: رواه احلاك�م )314( من حديث س�عد ب�ن أيب وقاص، والب�زار )2969( وأب�و نعيم يف »حلية 

األولياء« )212/2( من حديث حذيفة ]»صحيح اجلامع« )4214([.
)2( رواه املروذي يف »الورع« )73(، وأمحد يف »الزهد« )240(. عن مطرف بلفظ )فضل( بدل حظ.

)3( رواه ابن عبد الرب يف »جامع بيان العلم« )25/1(عن سفيان الثوري.
)4( ذكره الشافعي يف مسنده )1225(، وعنه أبو نعيم يف »احللية« )119/9(. 

)5( حسن: رواه الرتمذي )2682(، وأبو داود )3641(، وابن ماجه )223(، وأمحد )196/5(، ]»صحيح 
الرتغيب والرتهيب« )70([.

)6( حسن لغريه: رواه الرتمذي )2685(، والطرباين يف الكبري )7911(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )81([.
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َم ِعْلًم َفَلُه َأْجُر َمْن َعِمَل بِِه اَل َيْنُقُص ِمْن َأْجِر اْلَعاِمِل«)1(. وقاَل l: »َمْن َعلهَّ

• إن اإلسالَم عنَدما حثَّ عىل طلِب العلِم، أمَر ُطالَب العلِم باإلخالِص 
يف طلبِه.

فهاَء أو ُيباهوا هبا  نيا أو مَلنصٍب، أو لُيامروا به السُّ أما الذيَن َيطلُبوَن العلَم للدُّ
اَر الّنار! العلامَء أو لَيلِفتوا أنظاَر الّناِس إليهم؛ فالنَّ

ُمُه إاِلهَّ لُِيِصيَب  ِ َعزهَّ َوَجلهَّ اَل َيَتَعلهَّ َم ِعْلًم ِمهَّا ُيْبَتَغى بِِه َوْجُه اللهَّ قاَل l: »َمْن َتَعلهَّ
ِة َيْوَم اْلِقَياَمِة«)2(. نهَّ ْنَيا َلْ َيِْد َعْرَف اجْلَ بِِه َعَرًضا ِمْن الدُّ

موا  ُيعلِّ أن  العلامَء  أمَر  باإلخالِص؛  العلِم  ُطاّلَب  اهلُل  أمَر  الذي  الوقِت  ويف 
الّناَس، وأن ال َيكُتموا هذا العلَم.

َفُظ ِعْلًم َفَيْكُتُمُه إاِلهَّ ُأِتَ بِِه َيْوَم اْلِقَياَمِة ُمْلَجًم بِِلَجاٍم  قاَل l: »َما ِمْن َرُجٍل َيْ
ِمْن النهَّاِر«)3(.

فيا إخوَة اإلسالِم! العلَم العلَم، عليُكم بدروِس العلم، ففيها اخلرُي العظيُم، 
ُز بَي التَّوحيِد  ُم ُيميِّ بيَل الذي ُيوِصُلكم إىل رىض اهللِ واجلنِة، فالذي َيتعلَّ لَتعِرفوا السَّ

ِة والبدعِة، وبَي احلالِل واحلراِم. نَّ ِك، وبَي السُّ والشِّ

همَّ ارُزقنا علاًم نافعًا. اللَّ

)1( حسن لغريه: رواه ابن ماجه )240(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )80([.
)2( صحي�ح لغ�ريه: رواه أب�و داود )3664(، واب�ن ماج�ه )252(، وأمح�د )338/2(، ]»صحيح الرتغيب 

والرتهيب« )105([.
)3( صحيح لغريه: رواه ابن ماجه )261(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )120([
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دعاُء األخالق
عاَء َينفُع مما َنزَل ومما مل َينِزل، ولذلَك فَنحُن ما ِزلنا بَصدِد احلديِث  عباَد اللِ! الدُّ
عاِء، وَموعُدنا يف هذه اخُلطبِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- مَع دعاٍء جديٍد أال وهو  عن الدُّ

دعاُء األخالق.

-، وإىل ما َوَصلوا إليه من   من َنظَر إىل أحواِل امُلسلِمَي -إال من َرِحم ريبِّ
َر قلُبه أسًى وحزنًا. سوِء األخالِق؛ َتَفطَّ

كاَن  ذلَك  ُخُلقًا، ومَع  الّناِس  l من أحسِن  اهللِ  كاَن رسوُل  َة اإلسالِم!  أمهَّ
يسأُل ربَّه أن َيُمنَّ عليه بُحسِن اخُلُلِق، وأن يَديه ألحسِن األخالِق.

قاَل l يف دعائِه: »اللهمهَّ كم حّسنت َخْلِقي، َفحّسن ُخُلِقي«)1(.

ْف  وقاَل l: »َواْهِديِن أَلْحَسِن اأَلْخاَلِق اَل هَيِْدي أَلْحَسنَِها إاِلهَّ َأْنَت، َواْصِ
َئَها إاِلهَّ َأْنَت«)2(. ُف َعنِّي َسيِّ َئَها اَل َيْصِ َعنِّي َسيِّ

َها  َأْنَت َولِيُّ اَها  َها َأْنَت َخرْيُ َمْن َزكهَّ َتْقَواَها َوَزكِّ ُهمهَّ آِت َنْفِس  وقاَل l: »اللهَّ
َوَمْواَلَها«)3(.

ُب وَيثُّ ويدعو إىل األخالِق  يأمُر ويرغِّ  اإلسالُم هو ديُن األخالِق، جاَء 
يِّئِة، وَحُسبَك دلياًل عىل ذلَك:  احلسنة، وَينهى عن األخالِق السَّ

وَينهى عن سوِء  اخُللِق،  بُحسِن  فيه  اهلُل  يأُمر  أيِدينا،  بَي  الذي  القرآُن  أواًل: 

)1( صحي�ح: رواه ابن س�عد يف الطبق�ات )377/1(، و أبو يعىل )5075(، وابن حب�ان )959(، ]»صحيح 
اجلامع« )1307([.

)2( صحيح: رواه مسلم )771(.
)3( صحيح: رواه مسلم )2722(.
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اخُللِق. فعىل َسبيِل املثال: 

يف قولِه تعاىل: )ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ( ]األعراف[؛ 
آيٌة جامعٌة ملكارِم األخالِق.

برِي: »َما َأْنَزَل اهلُل هذه اآلية إاِلَّ يِف َأْخاَلِق النَّاِس«)1(. يقوُل عبُد اهللِ بُن الزُّ

هذه  من  األخالِق  ملكارِم  أمجُع  آيٌة  القرآِن  يف  ليَس  ادُق:  الصَّ جعفُر  ويقوُل 
اآليِة)2(.

وقاَل تعاىل: )چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ( ]النحل[.

أمٌر بُحسِن اخُللِق ونٌي عن سوِء اخُللِق.

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  )ۓ  تعاىل:  قولِه  ويف 
ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  مئٱ  حئ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ 

)1( صحيح: رواه البخاري )4643(.
)2( ذكره الثعلبي يف تفسريه »الكشف والبيان« )418/4(، والقرطبي )345/7(.
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ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ 

ۇئ( ]الفرقان[.
ويف قولِه تعاىل: )ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( ]فصلت[.

دعوٌة إىل ُحسِن اخُللِق حتى مَع الَعدوِّ الذي ُيعاديَك وَيعتدي عليَك وُيؤذيَك 
فإن أحَسنَت إليه انقلَب هذا الَعدوُّ إىل صديٍق، ويدلُّ هذا عىل خطأ القوِل الّشائِع: 

)اتَِّق رشَّ من أحسنَت إليه(.

ژ(  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  )ڇ  تعاىل:  قولِه  ويف 
]اإلرساء:53[ دعوٌة إىل ُحسِن اخللِق.

)ې ې ې ې  َيِعُظ ولَده:  ُلقامَن وهو  تعاىل عىل لساِن  ويف قولِه 
ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

جت  يب  مبىب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 

حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج( ]لقامن[.

له  اهلُل  َشِهَد  اخُللِق، وقد  l عىل أعىل درجاِت  أن اهلل أرسَل رسوَله  ثانيًا: 
بذلَك يف قولِه تعاىل: )ڱ ڱ ڱ ں ں( ]القلم[، وكفى باهلل شهيدًا.

حابة o قد َشِهدوا لرسوِل اهللِ l بُحسِن اخُللِق. والصَّ

مِلَ  َواَل   ، ُأفٍّ ِل:  َقاَل  َفاَم  ِسنَِي  َعْشَ   l بِيَّ  النَّ َخَدْمُت   :m أنٌس  يقوُل 
َصَنْعَت، َواَل َأاَل َصَنْعَت)1(. 

)1( صحيح: رواه البخاري )6038(، ومسلم )2309( واللفظ للبخاري.
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َواَل   ، َقطُّ َخّزًا  َمِسْسُت  َواَل  ُخُلقًا،  النَّاِس  َأْحَسِن  ِمْن   l اهللِ  َرُسوُل  َوَكاَن 
َحِريرًا، َواَل َشْيئًا َكاَن َأْلَيَ ِمْن َكفِّ رسول ِ اهللِ lَواَل َشَمْمُت ِمْسكًا َقطُّ َواَل ِعْطرًا 

.)1( l ِ َكاَن َأْطَيَب ِمْن َعَرِق َرُسوِل اهللَّ

 ِ ِ l، قالت: »فإنَّ ُخُلَق َنبِىِّ اهللَّ وملا ُسئَِلت عائشُة p عن ُخُلِق َرُسوِل اهللَّ
l َكاَن اْلُقْرآَن «)2(.

َم مكارَم األخالِق. وُبِعَث النَّبيُّ l لُيَتمِّ

ْخاَلِق«)3(. َتَِّم َصالَِح اأْلَ َم ُبِعْثُت أِلُ فقاَل l: »إِنهَّ

 وأخَذ النَّبيُّ l يدعو النَّاَس إىل مكارِم األخالِق بقولِه وفعِله.

يقوُل l: »َأْكَمُل اْلُْؤِمنَِي إِيَمنًا َأْحَسُنُهْم ُخُلقًا«)4( .

َسَنَة َتُْحَها،  َئَة اْلَ يِّ ِ َحْيُثَم ُكْنَت، َوَأْتبِِع السهَّ ِق اللهَّ ويقوُل l أليب ذرٍّ m: »اتهَّ
َوَخالِِق النهَّاَس بُِخُلٍق َحَسٍن«)5(.

ويقوُل l: »إِنهَّ ِخَياَرُكْم َأَحاِسُنُكْم َأْخاَلقًا«)6(.

ُلِق«)7(. ويقوُل l: »اْلِبُّ ُحْسُن اْلُ

َكاَن  َوَمْن  َضْيَفُه،  َفْلُيْكِرْم  اآْلِخِر  َواْلَيْوِم   ِ بِاللهَّ ُيْؤِمُن  َكاَن  »َمْن   :l ويقوُل 
)1( صحي�ح: هب�ذا اللف�ظ رواه الرتم�ذي )2015(، وأصل�ه يف الصحيح�ي، ]»خمت�ص الش�امئل املحمدية« 

.])296(
)2( صحيح: رواه مسلم )746(.

)3( صحيح: رواه أمحد )381/2(، وابن سعد )192/1(، ]»صحيح اجلامع« )2349([.
والدارم�ي )2792(، وأمح�د )250/2(،  والرتم�ذي )1162(،  داود )4682(،  أب�و  رواه  صحي�ح:   )4(

]»السلسلة الصحيحة« )284([.
)5( حس�ن لغ�ريه: رواه الرتم�ذي )1987(، والدارم�ي )2791(، وأمح�د )153/5(، ]»صحي�ح الرتغيب 

والرتهيب« )2655([.
)6( متفق عليه: رواه البخاري )6035(، ومسلم )2321(.

)7( صحيح: رواه مسلم )2553(.
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َفْلَيُقْل  اآْلِخِر  َواْلَيْوِم   ِ بِاللهَّ ُيْؤِمُن  َكاَن  َوَمْن  ُه،  َرِحَ َفْلَيِصْل  اآْلِخِر  َواْلَيْوِم   ِ بِاللهَّ ُيْؤِمُن 
ا َأْو لَِيْصُمْت«)1(. َخرْيً

ِخيِه َما ُيِبُّ لَِنْفِسِه«)2(. ويقوُل l: »اَل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتهَّى ُيِبهَّ أِلَ

ْن َمْن َخاَنَك«)3(. َماَنَة إَِل َمِن اْئَتَمَنَك، َواَل َتُ ويقوُل l: »َأدِّ اأْلَ

يف  أنَت  نُه  خَتُ فال  أماَنتَك،  يف  خاَنَك  الذي  مَع  حتى  اخُلِلق  ُحسِن  إىل  دعوٌة 
أمانتِه.

• وقد َضَب النَّبيُّ l َمثاًل أعظَم يف ُحسِن اخُللِق بِفعِله.

ا َباَل يِف امْلَْسِجِد َفَثاَر إَِلْيِه النَّاُس لَيَقُعوا بِِه َفَقاَل  عن أيب هريرَة m: َأنَّ َأْعَرابِيًّ
َم  ِ l: »َدُعوُه َوَأْهِريُقوا َعَل َبْولِِه َذُنوًبا ِمْن َماٍء َأْو َسْجاًل ِمْن َماٍء َفإِنهَّ ْم َرُسوُل اهللَّ هَلُ

يَن«)4(. ِ يَن َوَلْ ُتْبَعُثوا ُمَعسِّ ِ ُبِعْثُتْم ُمَيسِّ

َمُة ِمْن إَِماِء َأْهِل امْلَِديَنِة َلَتْأُخُذ بَِيِد  ويقوُل أنُس بُن مالٍك m: )إِْن َكاَنِت اأْلَ
ِ l َفَتْنَطِلُق بِِه َحْيُث َشاَءْت()5(. َرُسوِل اهللَّ

ُكُه َفَباَل َعَلْيِه َفَأْتَبَعُه امْلَاَء()6(،  نِّ بِيُّ l بَِصبِيٍّ ُيَ وتقوُل عائشُة p: )ُأيِتَ النَّ
إنا أخالق النبوة.

ا ِمَن  َنبِيًّ ِكي  lِ َيْ إَِل َرُسوِل اهللَّ َأْنُظُر  m: )َكَأينِّ  ويقوُل ابُن مسعوٍد 
لَِقْوِمي  اْغِفْر  َربِّ  َوَيُقوُل:  َوْجِهِه  َعْن  َم  الدَّ َيْمَسُح  َوُهَو  َقْوُمُه  َبُه  َضَ اأَلْنبَِياِء 

)1( صحيح: رواه البخاري )6138(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )13(، ومسلم )45(.

)3( صحيح لغريه: رواه أبو داود )3535(، والرتمذي )1264(، والدرامي )2597(، ]»السلسلة الصحيحة« 
.])423(

)4( صحيح: رواه البخاري )220(.
)5( صحيح: رواه البخاري )6072(.
)6( صحيح: رواه البخاري )5468(.
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َع  ورَشَ واملغفرِة  محِة  بالرَّ للكافِريَن  عاَء  الدُّ اهلُل  َم  َحرَّ ثم  َيْعَلُموَن()1(،  اَل  ْم  ُ َفإِنَّ
عاَء هلم باهلِدايِة. الدُّ

ِ l َوَعَلْيِه ُبْرٌد َنْجَرايِنٌّ َغِليُظ  ويقوُل أنٌس m: )ُكْنُت َأْمِش َمَع َرُسوِل اهللَّ
َعاتِِق  َصْفَحِة  إىَِل  َنَظْرُت  َحتَّى  َشِديَدًة  َجْبَذًة  بِِرَدائِِه  َفَجَبَذُه  َأْعَرايِبٌّ  َفَأْدَرَكُه  اِشَيِة  احْلَ
ُد ُمْر ِل ِمْن  مَّ ِة َجْبَذتِِه ُثمَّ َقاَل َيا حُمَ ِد ِمْن ِشدَّ ا َحاِشَيُة اْلرُبْ َرْت هِبَ lِ َقْد َأثَّ َرُسوِل اهللَّ

ِ l ُثمَّ َضِحَك ُثمَّ َأَمَر َلُه بَِعَطاٍء()2(. ِ الَِّذي ِعْنَدَك َفاْلَتَفَت إَِلْيِه َرُسوُل اهللَّ َماِل اهللَّ

ىِف  َناًسا   lِ اهللَّ َرُسوُل  آَثَر  ُحَنْيٍ  َيْوُم  َكاَن  )مَلَّا   :m مسعوٍد  ابُن  ويقوُل 
ِ! َفُقْلُت:  ا َوْجُه اهللَّ اْلِقْسَمِة، َقاَل َرُجٌل: َواهلل إِنَّ َهِذِه اْلِقْسَمَة َما ُعِدَل ِفيَها َوَما ُأِريَد هِبَ
ِف ُثمَّ  ْ َ َوْجُهُه َحتَّى َكاَن َكالصِّ َفَتَغريَّ ُتُه،  َفَأْخرَبْ َفَأَتْيُتُه   l  ِ نَّ َرُسوَل اهللَّ ِ أُلْخرِبَ َواهللَّ
َيْرَحُم اهلُل ُموَسى َقْد ُأوِذَي بَِأْكَثَر ِمْن  َيْعِدِل اهلُل َوَرُسوُلُه؟!،  مَلْ  َيْعِدُل إِْن  َقاَل: َفَمْن 

.)3() َهَذا َفَصرَبَ

وقد أمَرنا اهلُل يف كتابِه أن َنتأّسى به فقاُل تعاىل: )وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئ ېئ(.

• وقد رّبى النَّبيُّ l أصحاَبه عىل ُحسِن اخُللق.

ِ l َفَقاَل ِل: َيا ُعْقَبُة ْبَن َعاِمٍر  يقوُل ُعقبُة بُن عامٍر m: )َلِقيُت َرُسوَل اهللَّ
ْن َظَلَمَك()4(. ِصْل َمْن َقَطَعَك، َوَأْعِط َمْن َحَرَمَك، َواْعُف َعمَّ

l فقاَل: يا رسوَل اهللِ!  ويقوُل أبو هريرَة m: جاَء رجٌل إىل رسوِل اهللِ 
َهُلوَن  ، َوَأْحُلُم َعْنُهْم َوجَيْ إِنَّ ِل َقَراَبًة َأِصُلُهْم َوَيْقَطُعويِن، َوُأْحِسُن إَِلْيِهْم َوُيِسيُئوَن إَِلَّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )3477(، ومسلم )1792(واللفظ له.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )3149(، ومسلم )1057(

)3( متفق عليه: رواه البخاري )3150(، ومسلم )1062( واللفظ ملسلم.
)4( صحيح لغريه: رواه أمحد )158/4(، واحلاكم )7285(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2536([
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- »َواَل  ماُد احلارُّ « -وهو الرَّ ُهُم اْلَلهَّ َم ُتِسفُّ ، فقال l: »َلئِْن ُكْنَت َكَم ُقْلَت َفَكَأنهَّ َعَلَّ
ِ َظِهرٌي َعَلْيِهْم َما ُدْمَت َعَل َذلَِك«)1(. َيَزاُل َمَعَك ِمَن اللهَّ

وهذا عمُر الفاروُق َيِضُب لنا مثاًل أعظَم يف ُحسِن اخُللِق.

بِن  احُلرِّّ  أخيه  ابِن  عىل  فَنزَل  حصٍن  بُن  ُعيينُة  َقِدَم   :n عبَّاٍس  ابُن  يقوُل 
عمَر  جمالِس  أصحاَب  الُقّراُء  وكاَن  عمُر،  ُيدنيُهم  الذين  النَّفِر  من  وكاَن  قيٍس، 
وُمشاوريه ُكهواًل كانوا أو ُشبانًا، فقاَل عيينُة البِن أخيه: يا ابَن أخي! لَك وجٌه عنَد 
هذا األمرِي، فاستأِذن ل عليه، قاَل: فاستأَذن فأِذَن له عمُر، فلام َدَخَل عليه، قال: هي 
يا ابَن اخلّطاِب! فواهللِ ما ُتعطينا اجَلْزَل، وال حَتُكم بيَننا بالَعدِل، فَغِضَب عمُر حتى 

: يا أمرَي املؤمنَِي، إن اهلَل تعاىل قاَل لَنبيِّه: )ڄ ڃ ڃ ڃ  همَّ به فقاَل له احلرُّ
حَي  عمُر  جاوَزها  ما  واهللِ  اجلاهلَي،  من  هذا  وإن  چ(  چ چ  ڃ 

تالها عليه، وكاَن وّقافًا عنَد كتاِب اهللِ)2(.

أمة اإلسالم!

ثُّ عليه؟ ُب فيه وَيُ ملاذا يأمُر اإلسالُم بُحسِن اخُللِق ويدعو إليه وُيرغِّ

اجلواب: 

أواًل: ألن ُحسَن اخُللِق جَيعُلَك من أحباِب اهللِ، وإذا ُكنَت من أحبابِه؛ ُيستجاُب 
اِر أبدًا. ُبَك اهلُل يف النَّ لَك إن َدعوَت، وال ُيعذِّ

l فقاُلوا: يا رسوَل اهللِ! أيُّ الّناِس  جاَء ناٌس من األعراِب إىل رسوِل اهللِ 
أحبُّ إىل اهللِ؟ فقاَل l: »أحبُّ الناِس إل الل أْحَسُنُهم ُخُلقًا«)3(.

)1( صحيح: رواه مسلم )2558(
)2( صحيح: رواه البخاري )4642(.

)3( صحيح: رواه ابن حبان )486(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2652([.
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ُل امليزاَن يوَم القيامة. ثانيًا: ألنَّ ُحسَن اخُللِق ُيثقِّ

ُلِق«)1(. ٍء ُيوَضُع يِف اْلِيَزاِن َأْثَقُل ِمْن ُحْسِن اْلُ قاَل l: »َما ِمْن َشْ

واهلُل عزَّ وجلَّ يقوُل: )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ ڻ( ]األعراف[.

ِة. ثالثًا: ألن ُحسَن اخُللِق طريٌق إىل اجلنَّ

 ِ اللهَّ »َتْقَوى  فقاَل:  اجلنََّة؟  النَّاَس  ُيدِخُل  ما  أكثر  عن   l اهللِ  رسوُل  ُسئل 
ُلِق«)2(. َوُحْسُن اْلُ

رجاِت يف اجلنة. رابعًا: ألنَّ ُحسَن اخُللِق َيرفُع الدَّ

ائِِم اْلَقائِِم«)3(. قاَل l: »إِنهَّ اْلُْؤِمَن َلُيْدِرُك بُِحْسِن ُخُلِقِه َدَرَجَة الصهَّ

خامسًا: ألنَّ ُحسَن اخُللق ُيدين صاحَبه من النَّبيِّ l يوَم القيامِة.

َأَحاِسُنُكْم  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  ِلسًا  َمْ ِمنِّي  َوَأْقَربُِكْم  إَِلهَّ  َأَحبُِّكْم  ِمْن  »إِنهَّ   :l قاَل 
َأْخاَلقًا«)4(.

سادسًا: ألن ُحسَن اخُللِق جَيعُل صاحَبه من أفضِل املؤمنَِي، ومن خياِر الّناِس.

ُسئَِل رسوُل اهللِ l: َأيُّ امْلُْؤِمنَِي َأْفَضُل؟ 

فقاَل l: »َأْحَسُنُهْم ُخُلقًا«)5(.

)1( صحي�ح: رواه الرتم�ذي )2003(، وأبو داود )4799(، وأمح�د )442/6( واللفظ للرتمذي ]»صحيح 
الرتغيب والرتهيب« )2641([.

)2( حسن: رواه الرتمذي )2004(، وأمحد )442/2(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1723([.
)3( صحيح: رواه أبو داود )4798(، وأمحد )90/6(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2643([.

)4( صحي�ح: رواه الرتم�ذي )2018( م�ن حدي�ث جابر، وأمح�د )185/2( من حديث عب�د اهلل بن عمرو، 
واللفظ للرتمذي ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2649([.

)5( حسن: رواه ابن ماجه )4259(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )3335([.
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وقاَل l: »إِنهَّ ِخَياَرُكْم َأَحاِسُنُكْم َأْخاَلقًا«)1(.

دوَد إىل صديٍق محيٍم. ل الَعدوَّ اللَّ سابعًا: ألن ُحسَن اخُللِق يوِّ

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  )ژ  تعاىل:  قاَل 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( ]فصلت[.

ثامنًا: ألن ُحسَن اخُللِق سبٌب لَعفِو اهللِ، وجالٌِب لُغفرانِه.

ْنَيا  قاَل l: »ُأِتَ الُل بَِعْبٍد ِمْن ِعَباِدِه آَتاُه الُل َمااًل، َفَقاَل َلُه: َماَذا َعِمْلَت يِف الدُّ
-َقاَل َواَل َيْكُتُموَن الَل َحِديًثا- َقاَل: َيا َربِّ آَتْيَتنِي َماَلَك َفُكْنُت ُأَبايُِع النهَّاَس، َوَكاَن 
بَِذا  َأَحقُّ  َأَنا   : ُ اللهَّ َفَقاَل   ، اْلُْعِسَ َوُأْنِظُر  اْلُوِسِ  َعَل   ُ َأَتَيسهَّ َفُكْنُت  َواُز  اجْلَ ُخُلِقي  ِمْن 

اَوُزوا َعْن َعْبِدي«)2(. ِمْنَك، َتَ

يِّئ،  • واإلسالُم هو ديُن األخالِق، يأمُر باخُللِق احَلسِن، وَينهى عن اخُللِق السَّ
واخُللُق احُلسُن هو أعامُل اخَلرِي.

ابَن آدم! ال َتغَضب فهذا من ُحسِن اخُللِق، ال حَتِسْد فهذا من ُحسِن اخُللِق، ال 
ه  حِم من ُحسِن اخُللِق، أن حُتِبَّ للنَّاِس ما حُتبُّ حَتِقْد فهذا من ُحسِن اخُللِق، صلُة الرَّ

لَنفِسَك هذا من ُحسِن اخُللِق، أن ُتكِرَم أهَلَك وأوالَدك ووالَديَك من ُحسِن اخُللِق.

يٌة وُمكتَسبٌة. • واألخالُق قسامِن: ِجبلِّ

فاجلبّلية: ما َفطَر اهلُل اإلنساَن عليها.

ُق به وجُياِهُد نفَسه عىل االتِّصاِف به. واُلكتسبُة: ما يَتخلَّ

ِم«)3(. َم اْلِْلُم بِالتهََّحلُّ ِم، َوإِنهَّ َعلُّ َم اْلِعْلُم بِالتهَّ قاَل l: »إِنهَّ
)1( متفق عليه: رواه البخاري )6035( ومسلم )2321(.

)2( صحيح: رواه مسلم )1560(
)3( حسن: رواه الطرباين يف األوسط )2663(، ]»السلسلة الصحيحة« )342([.
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: اْلِْلُم َواأَلَناُة«. ُ ُهَم اللهَّ َتْيِ ُيِبُّ وقاَل l ألشجِّ عبِد الَقيِس: »إِنهَّ ِفيَك َخلهَّ

ُق هِباَِم َأِم اهلُل َجَبَلنِى َعَلْيِهاَم؟  لَّ ِ: َأَنا َأخَتَ َقاَل َيا َرُسوَل اهللَّ

َتْيِ  َخلَّ َعىَل  َجَبَلنِي  الَِّذى   ِ هلِلَّ ْمُد  احْلَ َقاَل:  َعَلْيِهَم«  َجَبَلَك  الُل  »َبِل   :l قاَل 
ُهاَم اهلُل َوَرُسوُلُه )1(. ُيِبُّ

- أن  يِل والّنهاِر وأن يدعَو اهلَل -عزَّ وجلَّ  فعىل امُلسلِم العاقِل أن يعمَل باللَّ
َن أخالَقه. سِّ ُيَ

فإذا ُرزِقَت ُحسَن اخُللِق فاعَلم أن أحقَّ الناِس بُحسِن ُخلِقَك أهُلك: والداَك، 
وامرأُتك، وأوالُدك، وإخواُنك، وأقارُبك، ثم سائُر الّناِس.

 العباداُت مجيُعها ُتريبِّ امُلسلَم عىل ُحسِن اخُللِق، فمثاًل: 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  )ۅ   : وجلَّ عزَّ  اهلُل  يقوُل  الُة،  الصَّ  -1
ې ې ى( ]العنكبوت:45[.

ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  )چ  تعاىل:  وقاَل 
ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  )ژ  سيِّئٌة-  أخالٌق  -وهذه  ڈ(  ڈ 
أخالٌق  وهذه  ]املعارج[،  ڱ(  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ 

حسنة.

ڻ(  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  )ڱ  تعاىل:  ق��اَل  ك��اُة،  ال��زَّ  -2
]التوبة:103[.

ياُم، قاَل تعاىل: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  3- الصِّ
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( ]البقرة[.

)1( صحي�ح: رواه أمح�د ) 205/4 (، وأب�و يع�ىل )6848( وأصله عن�د مس�لم )17، 18(، ]»ظالل اجلنة« 
.])190(
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ٌة، َوإَِذا َكاَن َيْوُم َصْوِم َأَحِدُكْم َفاَل َيْرُفْث َواَل َيْصَخْب،  َياُم ُجنهَّ وقاَل l: »الصِّ
ُه َأَحٌد َأْو َقاَتَلُه َفْلَيُقْل: إيِنِّ اْمُرٌؤ َصائٌِم«)1(. َفإِْن َسابهَّ

، قاَل تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  4- احلجُّ
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( ]البقرة:197[.

َوَلَدْتُه  َكَم  َرَجَع  َيْفُسْق  َوَلْ  َيْرُفْث  َفَلْم  اْلَبْيَت  َهَذا  َحجهَّ  »َمْن   :l وقاَل 
ُه«)2(. ُأمُّ

• وهذه أدلٌة تدلُّ عىل أن صالَح األخالِق عنواُن صالِح الِعباداِت، وفساَد 
األخالِق دليُل فساِد العباداِت.

ا َوِصَياِمَها َوَصَدَقتَِها َغرْيَ  َكْثَرِة َصاَلِتَ ِمْن  ُيْذَكُر  ُفاَلَنَة  إِنَّ   ِ َيا َرُسوَل اهللَّ قيَل: 
ِ َفإِنَّ ُفاَلَنَة ُيْذَكُر  ا! َقاَل: »ِهَي يِف النهَّاِر«، َقاَل: َيا َرُسوَل اهللَّ ا بِِلَساِنَ ا ُتْؤِذي ِجرَياَنَ َ َأنَّ
ُتْؤِذي  َواَل  ِقِط،  اأْلَ ِمْن  ْثَواِر  بِاأْلَ ُق  َتَصدَّ ا  َ َوإِنَّ ا،  َوَصَدَقتَِها َوَصاَلِتَ ِة ِصَياِمَها  ِقلَّ ِمْن 

نهَِّة«)3(. ا، َقاَل: »ِهَي يِف اجْلَ ا بِِلَساِنَ ِجرَياَنَ

نيئِة، فإن  ي اإلنساَن من األخالِق الدَّ فالعباداُت ُتريبِّ عىل ُحسِن اخُللِق، وُتَنقِّ
منَّ اهلُل عليَك بُحسِن اخُللِق فأوىل النَّاِس بُحسِن اخُللِق أهُلَك: الوالداِن، األوالُد، 

وجُة. الزَّ

عىل  َدَخَل  وإذا  َحسنٍة،  بأخالٍق  النَّاِس  خُيالِقوَن  املسلمي  من  كثريًا  نرى   
بيتِه يَتعامُل مَع والَديه بأسوِء األخالِق، مَع زوجتِه بأسوِء األخالِق، وكذلَك مَع 

ا امُلسلم! أوىل الّناِس بُحسِن اخُللق أهُلك. أوالِده. ال أيُّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )1904( ومسلم )1151(
)2( متفق عليه: رواه البخاري )1819( ومسلم )1350( واللفظ للبخاري.

)3( صحيح: رواه أمحد )440/2( وابن حبان )5764(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2560([.
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ُثمهَّ  َقاَل:  َك،  »ُأمهَّ َقاَل:  ؟  َأَبرُّ َمْن   ِ اهللَّ َرُسوَل  َيا  فقال:   l النَّبيَّ  رجٌل  سأَل 
ْقَرَب  اأْلَ ُثمهَّ  َأَباَك  ُثمهَّ  َقاَل:  َمْن؟  ُثمهَّ  َقاَل  َك،  ُأمهَّ َقاَل:  َمْن؟  ُثمهَّ  َقاَل  َك،  ُأمهَّ َقاَل:  َمْن؟ 

ْقَرَب«)1(. َفاأْلَ

ِميِميُّ َجالًِسا  ْقَرُع ْبُن َحابٍِس التَّ َسَن ْبَن َعِلٍّ َوِعْنَدُه اأْلَ ِ l احْلَ َل َرُسوُل اهللَّ َقبَّ
 l ِ ْلُت ِمْنُهْم َأَحدًا، َفَنَظَر إَِلْيِه َرُسوُل اهللَّ ًة ِمْن اْلَوَلِد َما َقبَّ ْقَرُع: إِنَّ ِل َعَشَ َفَقاَل اأْلَ

ُثمَّ َقاَل: »َمْن اَل َيْرَحُم اَل ُيْرَحُم«)2(.

ِخَياُرُكْم  َوِخَياُرُكْم  ُخُلًقا،  َأْحَسُنُهْم  إِيَمًنا  اْل�ُمْؤِمنَِي  »َأْكَمُل   :l وقاَل 
لِنَِسائِِهْم«)3(.

ْهِل«)4(. ُكْم أِلَ ْهِلِه، َوَأَنا َخرْيُ ُكْم أِلَ ُكْم َخرْيُ وقاَل l: »َخرْيُ

وكاَن النَّبيُّ l من أحسِن الّناِس ُخُلقًا مَع أهِله، ومَع أوالِده، ومَع الّناِس، 
كان  الل  نبيِّ  »ُخُلُق  قاَلت:   l اهللِ  رسوِل  أخالِق  عن   p عائشُة  ُسئَِلت  وملا 

القرآن«)5( أي: يدي به ويتدي به.

همَّ اهِدنا ألحسِن األخالِق فإنه ال َيدي ألحسنِها إال أنَت، وارِصف عّنا  اللَّ
َئها إال أنَت. سيِّئَها فإنه ال َيِصُف عّنا سيِّ

)1( حس�ن: رواه الرتم�ذي )1897( وأب�و داود )5139( وأمح�د )3/5(، ]»صحي�ح الرتغي�ب والرتهيب« 
.])895(

)2( متفق عليه: رواه البخاري )5997( ومسلم )2318(.
)3( حس�ن صحي�ح: رواه الرتم�ذي )1162( وأب�و يع�ىل )5926( واللف�ظ للرتم�ذي ]»صحي�ح الرتغيب 

والرتهيب« )1923([.
)4( صحي�ح: رواه الرتمذي )3895( والدرامي )2260( من حديث عائش�ة، ورواه ابن ماجه )1977( من 

حديث ابن عباس ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1924([.
)5( صحيح: رواه مسلم )2125(.
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دعاء القلوب
عباَد اللِ! موعُدنا يف هذه اخُلطبِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- مَع دعاٍء جديٍد أال وهو 

دعاُء الُقلوِب.

 القلُب ُمضغٌة صغريٌة يف اجَلسِد؛ سعادُة اإلنساِن وشقاوُته؛ وحياُته وموُته؛ 
صلَح  صلَحت  إذا  تِه،  َرعيَّ يف  كالّراعي  اجلسِد  يف  وهي  امُلضغِة،  هذه  عىل  ُف  َتتوقَّ

ه. ه، وإذا َفسَدت َفسَد اجَلسُد كلُّ اجَلسُد كلُّ

َوإَِذا  ُه،  ُكلُّ َسُد  اجْلَ َصَلَح  َصَلَحْت  إَِذا  ُمْضَغًة  َسِد  اجْلَ يِف  َوإِنهَّ  »َأاَل   :l قاَل 
ُه، َأاَل َوِهَي اْلَقْلُب«)1(. َسُد ُكلُّ َفَسَدْت َفَسَد اجْلَ

 القلب: نعمٌة عظيمٌة من نَِعِم اهللِ علينا -التي ال ُتَعدُّ وال حُتىص- واهلُل سائُِلنا 
يوَم القيامِة عنها.

جئ(  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  )ېئ  تعاىل:  ق��اَل 
]اإلرساء[.

 القلب: وسيلٌة عظيمٌة من أعظِم وسائِل َطلِب العلِم.

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  )ې  تعاىل:  قاَل 
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ( ]النحل[.

يَّاِت التي هبا َتصُلُح األعامُل وُتقبُل، أو ُتَردُّ وَتبطُل، قاَل  لُّ النِّ القلُب: هو حَمَ
َم لُِكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى«)2(. يهَّاِت، َوإِنهَّ ْعَمُل بِالنِّ َم اأْلَ l: »إِنهَّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )52( ومسلم )1599(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )1( ومسلم )1907(.



الدعاء النافع442

يَّاُت؛ ُقبَِلت األعامُل عنَد اهللِ، وإن َفَسدِت  ها الَقلُب، فإن َصلَحِت النِّ لُّ ُة حَمَ يَّ والنِّ
ِت األعامُل عىل صاحبِها. ّياُت، ُردَّ النِّ

ِره وَفهِمه وحفِظه. القلُب: هو حملُّ القرآُن َوتدبُّ

: )گ( -أي القرآَن- )گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ  قاَل اهلُل عزَّ وجلَّ
ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ( ]الشعراء[.

ڱ(  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  )گ  القرآِن:  عن  تعاىل  وقاَل 
]العنكبوت:49[.

ِر  وقد عاَب اهلُل عزَّ وجلَّ عىل الذين ال َيستخِدموَن قلوهَبم وعقوهَلم يف َتدبُّ
القرآِن، فقاَل تعاىل: )ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ( ]حممد[.

ٍة كام َينظُر  القلُب: هو حَملُّ َنظِر اهللِ تعاىل، فاهلُل َينُظر إىل الَقلِب وما خُيفي ِمْن نيِّ
إىل الَعمِل.

ُقُلوبُِكْم  إَِل  َيْنُظُر  َوَلِكْن  َوَأْمَوالُِكْم،  ُصَوِرُكْم  إَِل  َيْنُظُر  اَل  الَل  »إِنهَّ   :l قاَل 
َوَأْعَملُِكْم«)1(.

غينِة عىل عباِد اهللِ، فكيَف  ِق اهلَل الذيَن امتأَلت قلوهُبم بالِغلِّ واحَلسِد والضَّ  فليتَّ
. يا عبَد اهللِ َترىض أن َينُظَر اهلُل عزَّ وجلَّ إىل قلبَِك وقد امتأَل ِحقدًا وَحَسدًا وِغالًّ

لُّ التَّقوى. القلُب: هو حُمَ

، اَل إِْثَم ِفيِه َواَل َبْغَي َواَل  ِقيُّ النهَِّقيُّ ُسئَِل l عن الَقلِب املَخموِم فقاَل: »ُهَو التهَّ
ِغلهَّ َواَل َحَسَد«)2(.

ْقَوى َها ُهَنا« َوُيِشرُي إىَِل َصْدِرِه  ْقَوى َها ُهَنا، التهَّ ْقَوى َها ُهَنا، التهَّ وقاَل l: »التهَّ
)1( صحيح: رواه مسلم )2564(.

)2( صحيح: رواه ابن ماجه )4216(، ]»السلسلة الصحيحة« )948([.
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اٍت )1(. َثاَلَث َمرَّ

وقاَل تعاىل: )ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ( ]األعراف:26[.

القلوُب: هي آنيُة اهللِ يف أرِضه.

ِعَباِدِه  ُقُلوُب  َربُِّكْم  وآنَِيُة  اأَلْرِض،  أْهِل  ِمْن  آنَِيًة  تعال  لل  »إّن   :l قاَل 
ها«)2(. ها إَلْيِه أْلَيُنها وأَرقُّ اِلَِي، وأَحبُّ الصهَّ

ُبه كيَف َيشاُء. ِب، وهو بَي إصَبعِي من أصابِع اهللِ ُيقلِّ القلُب رسيُع التَّقلُّ

َكَقْلٍب  ِن  ْحَ الرهَّ َأَصابِِع  ِمْن  إِْصَبَعْيِ  َبْيَ  َها  ُكلهَّ آَدَم  َبنِي  ُقُلوَب  »إِنهَّ   :l قاَل 
ُفُه َحْيُث َيَشاُء«)3(. َواِحٍد ُيَصِّ

 ِ ُه َلْيَس آَدِميٌّ إاِلهَّ َوَقْلُبُه َبْيَ ُأْصُبَعْيِ ِمْن َأَصابِِع اللهَّ َوقاَل l: »َيا ُأمهَّ َسَلَمَة! إِنهَّ
َفَمْن َشاَء َأَقاَم، َوَمْن َشاَء َأَزاَغ«)4(.

َمنا النَّبيُّ l يف  نا جلَّ وعال يف كتابِه دعاَء هدايِة الُقلوِب، وعلَّ َمنا ربُّ وقد علَّ
ُسنَّته دعاَء الُقلوِب.

قاَل اهلُل عزَّ وجلَّ يف كتابِه: )ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ېئ ىئ ىئ ىئ( ]آل عمران[.

وقاَل تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٹ( ]احلش[.

)1( صحيح: رواه مسلم )2564(.
)2( حسن: رواه الطرباين يف »مسند الشاميي« )840(، ]»السلسلة الصحيحة« )1691([.

)3( صحيح: رواه مسلم )2654(.
)4( حسن: رواه الرتمذي )3522(، وأمحد )315/6(، ]»السلسلة الصحيحة« )2091([
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وكاَن l ُيكثُِر من دعاِء هدايِة الُقلوِب.

ْف ُقُلوَبَنا َعَل َطاَعتَِك«)1(. َف اْلُقُلوِب َصِّ ُهمهَّ ُمَصِّ فيقوُل l: »اللهَّ

َب اْلُقُلوِب َثبِّْت َقْلبِي َعَل ِدينَِك«)2(. ويقوُل l: »َيا ُمَقلِّ

اِر، َوِفْتَنِة اْلَقْبِ،  اِر، َوَعَذاِب النهَّ ُهمهَّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن ِفْتَنِة النهَّ ويقوُل l: »اللهَّ
ِفْتَنِة  َشِّ  ِمْن  بَِك  َأُعوُذ  إيِنِّ  ُهمهَّ  اللهَّ اْلَفْقِر،  ِفْتَنِة  َوَشِّ  اْلِغَنى،  ِفْتَنِة  َوَشِّ  اْلَقْبِ،  َوَعَذاِب 
َكَم  َطاَيا  اْلَ ِمْن  َقْلبِي  َوَنقِّ  ِد،  َواْلَبَ ْلِج  الثهَّ بَِمِء  َقْلبِي  اْغِسْل  ُهمهَّ  اللهَّ اِل،  جهَّ الدهَّ اْلَِسيِح 
ِق  َنِس، َوَباِعْد َبْينِي َوَبْيَ َخَطاَياَي َكَم َباَعْدَت َبْيَ اْلَْشِ ْبَيَض ِمْن الدهَّ ْوَب اأْلَ ْيَت الثهَّ َنقهَّ

ُهمهَّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن اْلَكَسِل َواْلَْأَثِم َواْلَْغَرِم«)3(. َواْلَْغِرِب، اللهَّ

ُهمهَّ إيِنِّ َعْبُدَك َواْبُن َعْبِدَك َواْبُن َأَمتَِك، َناِصَيتِي بَِيِدَك، َماٍض  ويقوُل l: »اللهَّ
ْمَتُه  ْيَت بِِه َنْفَسَك، َأْو َعلهَّ يِفهَّ ُحْكُمَك، َعْدٌل يِفهَّ َقَضاُؤَك، َأْسَأُلَك بُِكلِّ اْسٍم ُهَو َلَك َسمهَّ
َعَل  َأَحًدا ِمْن َخْلِقَك، َأْو َأْنَزْلَتُه يِف ِكَتابَِك، َأْو اْسَتْأَثْرَت بِِه يِف ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدَك، َأْن َتْ

ي«)4(. اْلُقْرآَن َربِيَع َقْلبِي، َوُنوَر َصْدِري، َوِجاَلَء ُحْزيِن، َوَذَهاَب َهِّ

ِل  َواْمُكْر   ، َعَلهَّ َتْنُصْ  َواَل  يِن  َواْنُصْ  ، َعَلهَّ ُتِعْن  َواَل  َأِعنِّي  »َربِّ   :l ويقوُل 
ْد لَِسايِن، َواْهِد  تِي، َوَسدِّ .. اْغِسْل َحْوَبتِي، َوَأِجْب َدْعَوِت، َوَثبِّْت ُحجهَّ َواَل َتُْكْر َعَلهَّ

َقْلبِي، َواْسُلْل َسِخيَمَة َصْدِري«)5(.

ُهمهَّ إين أسألك أن ترفع ذكري و تضع وزري و تصلح أمري  ويقوُل l: »اللهَّ
)1( صحيح: رواه مسلم )2654(.

)2( صحي�ح: رواه الرتم�ذي )2140(، وابن ماجه )3834(، وأمح�د )112/3، 257(، ]»صحيح اجلامع« 
.])7987(

)3( متفق عليه: رواه البخاري )6377(، ومسلم )589(.
)4( صحيح: رواه أمحد )391/1، 452(، وأبو يعىل )5297(، ]»السلسلة الصحيحة« )199([

)5( صحي�ح: رواه الرتم�ذي )3551(، وأب�و داود )1510(، واب�ن ماج�ه )3830(، وأمح�د )227/1(، 
]»صحيح اجلامع« )3485([.
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و تطهر قلبي و تصن فرجي و تنور ل قلبي و تغفر ل ذنبي«)1(.

وكاَن l َيستعيُذ من رشِّ الُقلوِب.

ي، َوِمْن َشِّ  ُهمهَّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َشِّ َسْمِعي، َوِمْن َشِّ َبَصِ فيقوُل l: »اللهَّ
لَِسايِن، َوِمْن َشِّ َقْلبِي«)2(.

ُيْسَمُع،  ُدَعاٍء اَل  َوِمْن  َشُع،  َيْ َقْلٍب اَل  ِمْن  بَِك  َأُعوُذ  إيِنِّ  ُهمهَّ  l: »اللهَّ ويقوُل 
َوِمْن َنْفٍس اَل َتْشَبُع، َوِمْن ِعْلٍم اَل َيْنَفُع«)3(.

• القلُب أرشُف ما يف اإلنساِن؛ إن زاَغ زاَغ صاحُبه، وإن َضلَّ ضلَّ صاحُبه، 
الّناِس يكوُن عىل هًدى  أعُينِنا كثريًا من  بأمِّ  أَما نرى  اهتدى اهتدى صاحُبه،  وإن 
ٍة وُضحاها إذا هو قد زاَغ قُلبه، وانتكَس عىل أمِّ رأِسه،  وُيشار إليه بالَبناِن، وبَي َعِشيَّ

ا العاقُل عليَك أن َتَتمَّ هبذا الَقلِب. فيا أيُّ

 واعَلموا أن القلوَب َتنقِسُم إىل ثالثِة أقسام: 
قلٌب سليٌم، وقلٌب ميٌِّت، وقلٌب مريٌض.

حيُح. ليُم �ل�سَّ �أم� �لق�سُم �لأوُل: وهو �لَقلُب �ل�سَّ

الَقلُب الذي َسِلَم من كلِّ شهوٍة خُتالُِف أمَر اهللِ وَنَيه، ومن كلِّ ُشبهٍة  فهو 
ِة ما سواه، وَسِلَم من حتكيِم غرِي رشِعه، وَسِلَم مَن  ُتعاِرُض خرَبه، فَسِلَم من عبوديَّ

االقتداِء بِغرِي رسولِه.

)1( صحيح: رواه الطرباين يف األوس�ط )6218(، احلاكم يف املس�تدرك )701/1( قال اهليثمي: رجاله رجال 
الصحيح غري حممد بن زنبور وعاصم بن عبيد ومها ثقتان ]»جممع الزوائد« )47/11([.

)2( صحيح: رواه الرتمذي )3492(، وأبو داود )1551( والنس�ائي )255/8، 259(، وأمحد )429/3(، 
]»صحيح اجلامع« )1292([.

)3( صحي�ح لغريه: رواه أبو داود )1548(، والنس�ائي )5467(، واب�ن ماجه )250( من حديث أيب هريرة، 
و رواه الرتم�ذي )3482(، والنس�ائي )5442( م�ن حدي�ث عب�د اهلل ب�ن عم�رو ]»صحي�ح الرتغي�ب 

والرتهيب« )1712([.
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وإنابًة  وتوكاًل،  وحمبًة  إرادًة  تعاىل:  هللِ  ُته  عبوديَّ َخلَصت  الذي  القلُب  هو 
أبَغَض  وإْن  اهللِ،  يف  أحبَّ  أحبَّ  فإْن  هللِ،  عمُله  وخُلَص  ورجاًء،  وخشيًة  وإخباتًا 

أبغَض يف اهللِ، وإْن أعطى أعطى هللِ، وإن َمنَع َمنَع هللِ.

نفَسه  سأَل  ما  بَعمٍل  وجلَّ  عزَّ  اهلَل  َيعبَد  أن  أراَد  إذا  الَقلِب  هذا  صاحُب   
سؤاَلي: 

السؤال األول: مِلن.

والسؤال الثاين: كيف؟

هو هللِ تعاىل، وهذا هو اإلخالُص يف  ؤاِل األوِل:  السُّ فيكوُن اجلواُب عن 
الَعمِل.

ِة رسوِل اهللِ l، وهذه هي املتابعُة. ؤاِل الثاين: هو عىل ُسنَّ واجلواُب عن السُّ

َطي؛  فإّن اهلَل عزَّ وجلَّ ال َيقبُل الَعمَل من العبِد يوَم القيامِة إال هبَذين الشَّ
نا جلَّ وعال يف آخِر سورِة الَكهِف، فقاَل تعاىل:  اإلخالِص وامُلتابعِة، مَجَع بيَنهام ربُّ

)يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح 

مح جخ حخ مخ جس حس( ]الكهف[.
 ولذلَك صاحُب هذا القلِب الّسليِم هو الذي َينجو يوَم القيامِة.

قاَل تعاىل: )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( ]الشعراء[.

ِك، سليٌم من البدِع واهَلوى. قلٌب سليٌم من الشِّ

ليِم هو الذي َينتفُع بالُقرآِن الكريِم.  وصاحُب هذا القلِب السَّ

: )ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  قاَل اهلُل عزَّ وجلَّ
)ٿ ٿ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( ]األنفال[، وقاَل تعاىل: 
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ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  )ٹ  تعاىل:  وقاَل  ]التوبة[،  ڃ(  ڄ  ڄ 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ( ]الزمر[.

َة.  وصاحُب هذا الَقلِب هو الذي َيسُكُن اجلنَّ

حيحِة؟ ليمِة الصَّ ُة إال ألصحاِب الُقلوِب السَّ ِت اجَلنَّ وهل ُأِعدَّ

مب  حبخب  جب  يئ  ىئ  مئ  )حئ  ِة:  اجلنَّ أهِل  َوصِف  يف  تعاىل  قاَل 
ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث يث حج( ]ق[.

ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  )ڭ  تعاىل:  وق��اَل 
ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى( ]احلجر[.

ڀ ڀڀ  پ پ پ  ٻ پ  ٻ ٻ ٻ  )ٱ  تعاىل:  وقاَل 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( ]املؤمنون[.

�أم� �لِق�سم �لّث�ين فهو �لَقلُب �مَلنُِّيت.

ُمنقِطٌع  هو  بل  َيعبُده،  وال  ربَّه،  َيعِرُف  ال  فهو  فيه،  حياَة  ال  الَقلُب  هذا 
وُسخطًا،  ورىًض  وَرجاًء،  وَخوفًا،  ُحبًا،  اهللِ  لَغرِي  ٌد  ُمَتَعبِّ فهو  ولّذاتِه،  لَشهواتِه 
إْن أحبَّ أحبَّ هلواه، وإْن أبغض أبغض هلواه وإْن أعطى أعطى  وتعظياًم وذاًل، 

هلواُه، وإْن منَع مَنع هلواه.

فاهلوى إماُمُه، والشهوُة قائُده، واجلهُل سائُِقه، والغفلُة َمرَكبُه.

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  )وئ   : وج��لَّ عزَّ  اهلُل  يقوُل 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  پ پ  پ  پ  ٻ ٻ  ېئٱ ٻ ٻ  ېئ 
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)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ٺ ٺ ٿ( ]الفرقان[، وقاَل تعاىل: 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( ]اجلاثية:23[.

، وجُمالستُه هالٌك. خمالطُة صاحب هذا الَقلِب ُسقٌم، ومعارشُته ُسمٌّ

َد اهلُل أصحاَب هذه القلوِب بالَويِل. وقد َتوعَّ

فقاَل تعاىل: )ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ( ]الزمر[.

وأعدَّ اهلُل جهنَّم ألصحاِب هذه القلوِب.

)ٻ  جلهنََّم-  خَلقنا  ولَقد  ٻ(-أي:  ٻ  )ٱ  تعاىل:  فقاَل 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( ]األعراف[.
 �أم� �لق�سم �لث�لث وهو �لقلُب �ملري�س

ًة وهذه ُأخرى، وهو ملا  ه هذه مرَّ فهذا القلُب له حياٌة وبه علٌة، فله ماّدتاِن، تدُّ
َغَلَب عليه منهام.

ُته  َغَلَب عليه ِصحَّ القايس، وإن  امليِِّت  بالَقلِب  الَتحَق  َغَلَب عليه مرُضه  إن 
ليِم. الَتحَق بالَقلِب السَّ

َع اهلُل عزَّ وجلَّ بَي هذه القلوِب الّثالثة يف قولِه تعاىل: )ڈ ڈ   وقد مَجَ
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ 

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ( ]احلج[.
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ففي اآلية؛ انَقسَمِت الُقلوُب إىل ثالثِة أقساٍم:
ليُم: حيُح السَّ فالقلُب الصَّ

تِه وإيثاِره سوى إدراِكه، والَقلُب امليُِّت القايس:   ليَس بيَنه وبَي َقبوِل احلقِّ وحَمبَّ
ال َيقبُل احلقَّ وال َينقاُد له.

والقلب املريض: 

ُته  إن َغلَب عليه مرُضه الَتحَق بالَقلِب املَيِِّت القايس، وإن َغلَبت عليه ِصحَّ
ليِم. الَتحَق بالَقلِب السَّ

ُبهاِت،  الشُّ وِفَتِن  َهواِت،  الشَّ ِفَتِن  الِفَتِن؛  بَسبِب  وَتوُت  َتَرُض،  القلوُب   •
. ومها أساُس كلِّ رشٍّ

هوات: )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  قاَل اهلُل عزَّ وجلَّ عن ِفتنِة الشَّ
هوِة. ڦ( ]األحزاب:32[، وهذا هو َمرُض الشَّ

ُبهات: )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ(  وقاَل اهلُل عزَّ وجلَّ عن ِفتنِة الشُّ
]البقرة:10[.

ھ(  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  )ۀ  تعاىل:  وق��اَل 
ُبهات. ]احلج:53[، وهذه هي فتنة الشُّ

 َكم من النَّاِس قلُبه أصبَح عبدًا لَشَهواتِه؟ وَكم من الّناِس أصَبَح قلُبه َعبدًا 
يِل امُلظِلم َتوُج بالنَّاِس  ُبهاِت التي ُتلقى عليه؟ ونحن َنعيُش يف ِفتٍن كِقَطِع اللَّ للشُّ

كَموِج الَبحِر.

ِصرِي ُعوًدا ُعوًدا، َفَأيُّ َقْلٍب  يقوُل النَّبيُّ l: »ُتْعَرُض اْلِفَتُن َعَل اْلُقُلوِب َكاْلَ
ا ُنِكَت ِفيِه ُنْكَتٌة َسْوَداُء، َوَأيُّ َقْلٍب َأْنَكَرَها ُنِكَت ِفيِه ُنْكَتٌة َبْيَضاُء، َحتهَّى َتِصرَي  َبَ ُأْشِ
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َواأَلْرُض،  َمَواُت  السهَّ َداَمِت  َما  ِفْتَنٌة  ُه  َتُضُّ َفاَل  َفا  الصهَّ ِمْثِل  َأْبَيَض  َعَل   : َقْلَبْيِ َعَل 
َب  ًيا، اَل َيْعِرُف َمْعُروًفا َواَل ُيْنِكُر ُمْنَكًرا إاِلهَّ َما ُأْشِ خِّ ا َكاْلُكوِز ُمَ َواآلَخُر َأْسَوُد ُمْرَبادًّ

ِمْن َهَواُه«)1(.

َهواِت كِفتنِة املاِل، والنِّساِء، واألوالِد، واملَناصِب.  ِفَتُن الشَّ

ِة التي مل يُكن عليها  ُبهات كالَعقائِد الفاسدِة والبِدِع واملناهِج احلزبيَّ وِفتَن الشُّ
أمُر رسوِل اهللِ l وأصحابِه.

َن نفَسه بام يل:  • فمن أراَد أن َينجَو من هذه الِفَتِن فعليه أن ُيَصِّ

حيِح؛ باإليامِن الّصادِق. أواًل: باالعتقاِد الصَّ

قاَل تعاىل: )ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ( ]التغابن[.

ِة. نَّ ِك بالكتاِب والسُّ ثانيًا: بالتَّمسُّ

َوَلْن  وُسنهَّتي،  الل  ِكتاَب  َبْعَدُها:  وا  َتِضلُّ َلْن  َشْيَئْيِ  فيُكْم  »َتَرْكُت   :l قاَل 
قا َحتهَّى َيِردا َعَلهَّ اَلْوَض«)2(. َيَتَفرهَّ

وقاَل تعاىل: )ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ( ]اإلرساء:82[.

وقاَل تعاىل: )ۉ ۉ ې ې ې ې( ]فصلت:44[.

)ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  وقاَل تعاىل: 
ڑ ک ک ک( ]يونس[.

يِن. حابِة o ومن َتبَِعهم بإحساٍن إىل يوِم الدِّ ثالثًا: عليُكم بَمنهِج الصَّ

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  قاَل 
)1( صحيح: رواه مسلم )144(.

)2( صحي�ح: رواه البزار )8993(، و الدراقطني )245/4(، واحلاكم )319( واللفظ له ]»صحيح اجلامع« 
.)2937(
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پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ( ]التوبة:100[.
وقاَل تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( ]احلش:10[.

ًة  ِملهَّ إاِلهَّ  اِر  النهَّ يِف  ُهْم  ُكلُّ  ، ًة  ِملهَّ َوَسْبِعَي  َثاَلٍث  َعَل  تِي  ُأمهَّ »َوَتْفَتُِق   :l وقاَل 
ِ؟! قال: »َما َأَنا َعَلْيِه َوَأْصَحاِب«)1(. َواِحَدًة« َقاُلوا: َوَمْن ِهَي َيا َرُسوَل اهللَّ

رابعًا: عليَك بذكِر اهللِ.

مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  )مب  تعاىل:  قاَل 
ىث يث( ]الرعد[.

خامسًا: عليَك بكثرِة األعامِل الّصاحلِة واالبتعاِد عن املَعايص.

سادسًا: عليَك بزيارِة القبور. 

ا ُتِرقُّ اْلَقْلَب َوُتْدِمُع اْلَعْيَ  َ ْيُتُكْم َعْن ِزَياَرِة اْلُقُبوِر، ُثمهَّ َبَدا ِل َأنهَّ قاَل l: »َنَ
ُر اآْلِخَرَة، َفُزوُروَها«)2(. َوُتَذكِّ

ِر املَوت والِقيامِة والُوقوِف بَي يدِي اهللِ عزَّ وجلَّ وهذا  عليَك بَتَذكُّ سابعًا: 
ُبهاِت. َهواِت والشُّ جَيعُلَك يف ِحصٍن َحصٍي من ِفَتِن الشَّ

يقوُل القائُل: 
األن���اُم  َع��ِل��َم  ل��و  واهلل  أم���ا 

 

ل��َق��د ُخ��ِل��ق��وا ألم���ِر ل��و رأت��ه 

 

مم�����اٌت ث���م ق����رٌب ث���م ح��ٌش

 

وناموا َهَجعوا  ملا  ُخِلقوا  ملا 

 

وهاموا تاهوا  قلوهِبم  عيوُن 

 

وت��وب��ي��ٌخ وأه������واٌل ع��ظ��اُم

 

)1( حس�ن: رواه الرتم�ذي )2641(، واحلاك�م )444( م�ن حدي�ث عب�د اهلل ب�ن عم�رو، ورواه الطرباين يف 
األوسط )7840( من حديث أنس ]»السلسلة الصحيحة« )1348([.

)2( صحيح: رواه أمحد )732/3(، وأبو يعىل )5073( ]»صحيح اجلامع« )4854([.
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رجاٌل َعِمَلت  قد  احل��ِش  لَيوم 

 

ُنينا أو  ُأم��رن��ا  إذا  وَن��ح��ُن 

 

وصاموا خَم��اف��تِ��ه  م��ن  ��وا  ف��َص��لُّ

 

نياُم أي��ق��اٌظ  ال��َك��ه��ِف  ك��أه��ِل 

 

ِة نَّ مَت يف الكتاِب والسُّ عاِء كام َتعلَّ ثامنًا: عليَك بالدُّ

قاَل تعاىل: )ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
ىئ( ]آل عمران[.

َب اْلُقُلوِب َثبِّْت َقْلبِي َعَل ِدينَِك«)1(. وقاَل l: »َيا ُمَقلِّ

. تاسعًا: احَفظ قلَبَك من أمراِض الُقلوِب. كاحَلسِد واحِلقِد والُبغض والِغلِّ

َيبِْع  َواَل  َتَداَبُروا  َواَل  َتَباَغُضوا،  َواَل  َتَناَجُشوا،  َواَل  اَسُدوا،  َتَ »اَل   :l يقوُل 
ِ إِْخَواًنا«)2(. َبْعُضُكْم َعَل َبْيِع َبْعٍض، َوُكوُنوا ِعَباَد اللهَّ

ياِء، وألسَنتنا من الَكذِب. اللهمَّ طّهر قلوَبنا من النِّفاِق، وأعامَلنا من الرِّ

)1( صحي�ح: رواه الرتم�ذي )2140(، وابن ماجه )3834(، وأمح�د )112/3، 257(، ]»صحيح اجلامع« 
.])7987(

)2( صحيح: رواه مسلم )2564(.
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دعاُء السفر
عباَد الل! موعُدنا يف هذه اخُلطبِة -إن شاَء اهلُل تعاىل- مَع دعاٍء جديٍد أال وهو 

فِر. دعاُء السَّ

فُر َسَفراِن: َسفٌر قصرٌي، وَسفٌر طويٌل.  والسَّ

نيا إىل بلٍد ما، ثم َيعوُد إىل أهِله  فُر الَقصرُي: هو َسفُر اإلنساِن يف هذه الدُّ فالسهَّ
ويُل البعيُد هو َسفُرنا إىل اهللِ والّداِر اآلخرِة. فُر الطَّ ًة ثانيًة، والسَّ مرَّ

نيا إىل اهللِ والّداِر اآلخرِة. نا ُمسافروَن يف هذه احلياِة الدُّ  كلُّ

قاَل تعاىل: )ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
تعاىل:  وقاَل  للُمسافِريَن،  أي:  ]الواقعة[،  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ( 

)ں ں ڻ ڻ (.

نيا ُمساِفروَن إىل اهلل تعاىل. ويف ذلَك دليٌل عىل أننا مجيعًا يف هذه الدُّ

ٍة وال إىل  ويُل َيتاُج مّنا إىل زاٍد، ال َيتاُج إىل ماٍل وال إىل ِصحَّ فُر الطَّ وهذا السَّ
َمنصٍب وال إىل عشريٍة، إنام َيتاُج إىل زاِد التَّقوى.

كام قاَل تعاىل: )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤپ (.

قاَل:  سنة،  سّتوَن  قال:  عليَك؟  أَتت  »َكم  لَرجٍل:  عياٍض  بُن  الُفَضيُل  قاَل 
إنَّا هللِ وإنَّا إليه  جُل:  فأنَت منُذ ستَِّي سنًة َتسرُي إىل ربِّك ُيوِشُك أن تبُلَغ، فقاَل الرَّ
راجعوَن، فقاَل الفضيُل: أتعِرُف تفسرَيه؟ تقوُل: أنا هللِ عبٌد وإليه راجٌع، فمن َعِلَم 
أنه هللِ عبٌد وأنه إليه راجٌع، فلَيعَلْم أنه موقوٌف، ومن َعِلَم أنه َموقوٌف، فلَيعَلم أنُه 
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احِليلُة؟  فام  جُل:  الرَّ فقاَل  َجوابًا،  ؤاِل  للسُّ فلُيِعدَّ  َمسؤوٌل،  أنه  َعِلَم  مسؤوٌل، ومن 
قاَل: يسريٌة، قاَل: ما هي؟ قاَل: حُتِسُن فيام بقي ُيغَفُر لك ما مىض، فإنَك إن أسأَت 

فيام َبِقَي، أُِخْذَت بام مىض وبام َبِقَي«)1(

يتاُج  السفُر  وهذا  اآلخرِة،  الدار  إىل  سفٍر  يف  أنه  يعلم  الذي  هو  فالعاقل 
إىل زاٍد.

ابَن آدم!
للَمعاِد َم��ع��اِش��َك  م��ن  د  َت���زوَّ

 

كثريًا ن��ي��ا  ال��دُّ م��ن  جَت��م��ْع  وال 

 

ق��وٍم ت��ك��وَن رف��ي��َق  أن  أَت���رىض 

 

زاِد خ����رَي  وامَج�����ع  هللِ  وُق����م 

 

ف���إن امل�����اَل جُي���َم���ُع ل��ل��نَّ��ف��اِد

 

زاِد ب���َغ���رِي  وأن����ت  زاٌد  هل���م 

 

د من التَّقوى قبَل أن َينِزَل بَك املوُت، فَتندَم يف وقٍت ال َينفُع  ا العاقُل! تزوَّ أهيُّ
فيه النَّدُم: 

َتدري ال  فإنََّك  التَّقوى  من  د  تزوَّ

 

فَكم من صحيٍح ماَت من غرِي علٍة

 

وَكم من ِصغاٍر ُيرجَتى طوُل ُعمِرهم

 

وَكم من فًتى ُيمس وُيصبُِح ضاحكًا

 

لَزوِجها زيَّنوها  عروٍس  من  وَكم 

 

الَفجِر؟ إىل  َتعيُش  هل  ليٌل  َجنَّ  إذا 

 

هِر الدَّ من  حينًا  عاَش  َعليٍل  من  وَكم 

 

الَقرِب ُظلمَة  أجساُدهم  ُأدِخَلت  وقد 

 

َيدري ال  وهو  أكفاُنه  ُنِسَجت  وقد 

 

القدِر ليلَة  أرواُحهم  ُقبَِضت  وقد 

 

عباَد الل!
حلظٍة ك��لِّ  يف  اآلج��اِل  إىل  َنسرُي 

 

كأنه حّقًا  امَل���وِت  ِمثَل  أَر  ومل 

 

با الصِّ زمِن  يف  التَّفريَط  أقبَح  فام 

 

التُّقى من  بزاٍد  نيا  الدُّ من  ل  َترحَّ

 

وأي��اُم��ن��ا ُت��ط��وى وُه���نَّ م��راح��ُل

 

ب��اط��ُل األم����اينُّ  ��ْت��ه  خَت��طَّ م��ا  إذا 

 

شاعُل للّرأِس  يُب  والشَّ به  فَكيَف 

 

ف��ُع��م��رَك أّي�����اٌم وُه����نَّ ق��الئ��ُل

 

)1( رواه أبو نعيم يف »حلية األولياء« )113/8(.
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دوا هلذا  وكاَن النَّبيُّ l يويص أصحاَبه أن َيغتنموا األوقاَت والُفرَص لَيتزوَّ
ويِل. فِر الطَّ السَّ

ٍس:  ًسا َقْبَل َخْ يقوُل ابُن عّباٍس n قاَل l لرجٍل وهو َيعِظُه: »اْغَتنِْم َخْ
َقْبَل  َوَفَراَغَك  َفْقِرَك،  َقْبَل  َوِغَناَك  َسَقِمَك،  َقْبَل  َتَك  َوِصحهَّ َهَرِمَك،  َقْبَل  َشَباَبَك 

ُشْغِلَك، َوَحَياَتَك َقْبَل َمْوتَِك«)1(.

ٌة َوغدًا َمرٌض، اليوَم غنًى َوغدًا فقٌر، اليوَم شباٌب َوغدًا  ابَن آدَم! اليوَم ِصحَّ
هُر، اليوَم حياٌة َوغدًا موٌت. َينحني الظَّ

ْنَيا َكَأنهََّك َغِريٌب، َأْو َعابُِر  ولذلَك قاَل النَّبيُّ l البِن عمَر n: »ُكْن يِف الدُّ
َباَح، َوإَِذا َأْصَبْحَت  َسبِيٍل«، فكان بعدها ابُن عمر يقول: )إَِذا َأْمَسْيَت َفاَل َتْنَتِظِر الصَّ

تَِك مِلََرِضَك، َوِمْن َحَياتَِك مِلَْوتَِك( )2(. َفاَل َتْنَتِظِر امْلََساَء، َوُخْذ ِمْن ِصحَّ

فُر الَقصرُي، هو أن ُتساِفَر إىل مكاٍن ما، ثم َتعوَد إىل أهِلَك، َينبغي للُمسلِم   والسَّ
نيا زادًا لَك يف َسفِرَك  فُر يف هذه الدُّ َب فيه باآلداِب الّشعّيِة ليكوَن هذا السَّ أن َيتأدَّ

ويِل إىل اهللِ، وإىل الّداِر اآلخرِة. الطَّ

فِر الَقصرِي. رعيَِّة اليت َينبغي للُمسلِم أن َيتأدََّب بها يف هذا السَّ  ومن اآلداِب الشَّ
- يف سفِره هذا. أواًل: ُيستَحبُّ للُمسافِر أن َيستخرَي اهلَل -عزَّ وجلَّ

بعَدها  َيدعو  ثم  فِر  بالسَّ همَّ  إذا  الَفريضة  غرِي  من  ركعَتِي   َ ُيَصلِّ بأن  وذلَك 
بُدعاِء االستخارِة املعروِف.

إذا  ُتعيُنه عىل ذكِر اهللِ  لَسَفِره رفقًة صاحلًة  َيتَِّخَذ  ُيستَحبُّ للُمسافِر أن  ثانيًا: 
ساحٌب،  فالّصاِحُب  امُلنكِر،  عن  وَتنهاُه  باملَعروِف  تأمُره   ، َنِسَ إذا  رُه  وُتَذكِّ َذَكَر، 

)1( صحيح: رواه احلاكم )7846(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب « )3355([.
)2( صحيح: رواه البخاري )6416(.
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ه عاقاًل فإذا ما ساَفرَت مَعه  َتظنُّ إنساٍن  جاِل، َكم من  الرِّ َمعادِن  ُيسِفُر عن  فُر  والسَّ
ت نظرُتَك إليه؟ َتغريَّ

قاَل l: »َلْو َيْعَلُم النهَّاُس َما يِف اْلَوْحَدِة َما َأْعَلُم َما َساَر َراِكٌب بَِلْيٍل َوْحَدُه«)1(، 
يعني: ما سار وحده.

اَلَثُة َرْكٌب«)2(. اِكَباِن َشْيَطاَناِن، َوالثهَّ اِكُب َشْيَطاٌن، َوالرهَّ وقاَل l: »الرهَّ

َع أهَله وجرياَنه وأحباَبه فيقوُل للواحِد منهم:  ثالثًا: ُيستَحبُّ للُمسافِر أن ُيَودِّ
»َأْسَتْوِدُعَك الَل الهَِّذي اَل َتِضيُع َوَدائُِعُه«)3(.

- إَِذا اْسُتْوِدَع َشْيًئا َحِفَظُه«)4(. فإن النَّبيَّ l أخرَب: »إِنهَّ الَل -َعزهَّ َوَجلهَّ

وعىل أهله وأصدقائه وأقاربه أن يودعوه فيقوُل الواحد منهم له: »َأْسَتْوِدُع 
 َ ْقَوى، َوَغَفَر َذْنَبَك، َوَيسهَّ َدَك الُل التهَّ الَل َدْيَنَك، َوَأَماَنَتَك، َوَخَواتِيَم َعَمِلَك«)5(، »َزوهَّ

رْيَ َحْيُثَم ُكْنَت«)6(. َلَك اْلَ

- وأن َيدعَو إذا َرِكَب عىل  رابعًا: ُيستَحبُّ للُمسافِر أن َيذُكَر اهلَل -عزَّ وجلَّ
ِ« فإذا اسَتوى عىل دابَّتِه يقوُل:  ِة قاَل: »بِْسِم اللهَّ ابَّ دابَّتِه، فإذا َوَضَع ِرجَله عىل الدَّ
إَِل  ا  َوإِنهَّ ُمْقِرنَِي  َلُه  ا  ُكنهَّ َوَما  َهَذا  َلَنا  َر  َسخهَّ الهَِّذي  »ُسْبَحاَن  يقول:  ثم   ،»ِ لِلهَّ ْمُد  »اْلَ
َلُْنَقِلُبوَن«، ثم يقوُل: »المد لل، ثالث مرات«، ثم يقوُل: »الل أكب، ثالث  َنا  َربِّ

)1( صحيح: رواه البخاري )2998(.
)2( حسن: رواه الرتمذي )1674(، وأبو داود )2607(، والنسائي يف الكربى )8849(، وأمحد )186/2(، 

]»السلسلة الصحيحة« )62([.
)3( صحيح: رواه ابن ماجه )2825(، والنسائي يف الكربى )10342(، ]»صحيح اجلامع« )960([.

)4( صحيح: رواه البيهقي يف سننه )173/9(، ]»السلسلة الصحيحة« )2547([.
)5( صحي�ح: رواه الرتم�ذي )3442، 3443(، و أب�و داود )2600(، وابن ماج�ه )2826(، وأمحد )7/2، 

25، 38( من طرق عن ابن عمر ]»السلسلة الصحيحة« )14([.
)6( حسن: رواه الرتمذي )3444(، واحلاكم يف املستدرك )2477(، ]»صحيح اجلامع« )3579([.
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ُنوَب  ُه اَل َيْغِفُر الذُّ مرات«، ثم يقوُل: »ُسْبَحاَنَك إِنِّى َظَلْمُت َنْفِس، َفاْغِفْر ِل، َفإِنهَّ
إاِلهَّ َأْنَت«)1(. 

ْقَوى  ا َنْسَأُلَك يِف َسَفِرَنا َهَذا اْلِبهَّ َوالتهَّ ُهمهَّ إِنهَّ عاِء العظيِم: »اللهَّ ثم يدعو هبذا الدُّ
َأْنَت  ُهمهَّ  اللهَّ ُبْعَدُه،  ا  َعنهَّ َواْطِو  َهَذا  َسَفَرَنا  َعَلْيَنا  ْن  َهوِّ ُهمهَّ  اللهَّ َتْرَض،  َما  اْلَعَمِل  َوِمَن 
َفِر، َوَكآَبِة  ُهمهَّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َوْعَثاِء السهَّ ِليَفُة يِف اأَلْهِل، اللهَّ َفِر، َواْلَ اِحُب يِف السهَّ الصهَّ

اْلَْنَظِر، َوُسوِء اْل�ُمْنَقَلِب يِف اْل�َمِل َواأَلْهِل«)2(.

َهَبَط  وإذا   ، َ ُيَكربِّ أن  ُمرتفٍع  مكاٍن  عىل  َصِعَد  إذا  للُمسافِر  ُيستَحبُّ  خامسًا: 
َسبََّح، َيذُكُر اهلَل عىل مجيِع أحوالِه.

َنا، َوإَِذا َنَزْلَنا َسبهَّْحَنا«)3(. ْ ا إَِذا َصِعْدَنا َكبهَّ حلديِث جابٍر m: »ُكنهَّ

عاِء ألن ُدعاَء امُلسافِر ُمستجاٌب. سادسًا: ُيستَحبُّ للُمساِفر أن ُيكثَِر من الدُّ

يقوُل l: »َثاَلُث َدَعَواٍت ُمْسَتَجاَباٌت: َدْعَوُة اْلَْظُلوِم، َوَدْعَوُة اْلَُساِفِر، َوَدْعَوُة 
اْلَوالِِد َعَل َوَلِدِه«)4(.

ا َنْجَعُلَك يِف ُنُحوِرِهْم، َوَنُعوُذ بَِك ِمْن  ُهمهَّ إِنهَّ فإذا خاَف امُلسافُر قومًا يقوُل: »اللهَّ
وِرِهْم«)5(. ُشُ

ُهمهَّ  »اللهَّ عاِء:  الدُّ فَيدعَو هبذا  َيدُخَلها  أن  ُيريُد  بلدًة  أو  قريًة  املسافُر  وإذا رأى 

)1( صحيح: رواه الرتمذي )3446(، و أبو داود )2602(، والنسائي يف الكربى )8799(، وأمحد )97/1، 
115(، ]»السلسلة الصحيحة« )1653([.

)2( صحيح: رواه مسلم )1342(.
)3( صحيح: رواه البخاري )2993(.

)4( حسن لغريه: رواه الرتمذي )3448، 1905(، وأبو داود )1536(، وأمحد )258/2، 348(، ]»صحيح 
الرتغيب والرتهيب« )1655([.

)5( صحيح: رواه أبو داود )1537(، والنس�ائي يف الكربى )8631(، وأمحد )414/4(، ]»صحيح اجلامع« 
.])4706(
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َياِطِي َوَما َأْضَلْلَن،  مَواِت َوَما َأْظَلْلَن، َوَربِّ اأَلَرِضَي َوَما َأْقَلْلَن، َوَربهَّ الشهَّ َربهَّ السهَّ
َها  َياِح َوَما َذَرْيَن، َأْسَأُلُك َخرْيَ َهِذِه اْلَقْرَيِة َوَخرْيَ َأْهِلَها، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َشِّ َوَربهَّ الرِّ

َوَشِّ َأْهِلَها َوَشِّ َما ِفيَها«)1(.

سابعًا: ُيستَحبُّ للُمسافِر إذا َنَزَل َمنِزاًل أن يقوَل: أعوُذ بكلامِت اهللِ الّتاّماِت 
من رَشِّ ما َخَلَق.

اِت ِمْن َشِّ َما َخَلَق  امهَّ ِ التهَّ يقوُل l: »َمْن َنَزَل َمْنِزاًل ُثمهَّ َقاَل: َأُعوُذ بَِكِلَمِت اللهَّ
ٌء َحتهَّى َيْرَتَِل ِمْن َمْنِزلِِه َذلَِك«)2(. ُه َشْ َلْ َيُضهَّ

ألنَّ  أهِله  إىل  جوَع  الرُّ ل  ُيعجِّ أن  حاجَته  َقىض  إذا  للُمسافِر  ُيستَحبُّ  ثامنًا: 
ألهِله عليه حقًا.

اَبُه،  َنْوَمُه َوَطَعاَمُه َوَشَ َيْمَنُع َأَحَدُكْم  َفُر ِقْطَعٌة ِمْن اْلَعَذاِب؛  يقوُل l: »السهَّ
ْل إَِل َأْهِلِه«)3(. َمَتُه َفْلُيَعجِّ َفإَِذا َقَض َأَحُدُكْم َنْ

تاسعًا: ُيسَتحبُّ للُمسافِر إذا عاَد إىل أهِله أال َيطُرَقهم لياًل؛ وأن َيدعَو بُدعاء 
ْمُد،  يَك َلُه، َلُه اْلُْلُك َوَلُه اْلَ فِر أال وهو: »اَل إَِلَه إاِلهَّ الُل َوْحَدُه اَل َشِ الَعودِة من السَّ
َنا َحاِمُدوَن، َصَدَق  ٍء َقِديٌر، آيُِبوَن ، َتائُِبوَن، َعابُِدوَن، َساِجُدوَن، لَِربِّ َوُهَو َعَل ُكلِّ َشْ

ْحَزاَب َوْحَدُه«)4(. الُل َوْعَدُه، َوَنَصَ َعْبَدُه، َوَهَزَم اأْلَ

ِة  نيا إىل مكاٍن ما، أن يكوَن عىل علٍم باألحكاِم الِفقهيَّ  وعىل املسافِر يف هذه الدُّ
فِر ومنها عىل سبيِل املثاِل:  ُق بالسَّ التي َتتعلَّ

فِر إىل ثالثِة أّياٍم بلياليها بعَد أن كاَنت  ِي َتزيُد بالسَّ أواًل: مدُة املَسِح عىل اخُلفَّ

)1( صحيح: رواه ابن خزيمة ) 2565(، واحلاكم )1634(، ]»السلسلة الصحيحة« )2759([.
)2( صحيح: رواه مسلم )2708(.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )1804(، ومسلم )1927(.

)4( متفق عليه: رواه البخاري )1797(، ومسلم )1344(.
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يومًا وليلًة للُمقيِم.

 p يِه إذا َلبَِسهام عىل طهارٍة. سأَل رجٌل عائشَة فللُمسافِر أن َيمسَح عىل ُخفَّ
ُه َكاَن ُيَساِفُر َمَع  ِي فقاَلت له: »َعَلْيَك بِاْبِن َأبِى َطالٍِب َفَسْلُه َفإِنَّ عن امَلسِح عىل اخُلفَّ
لِْلُمَساِفِر،  َوَلَيالَِيُهنَّ  اٍم  َأيَّ َثاَلَثَة   lِ اهللَّ َرُسوُل  َجَعَل  فقال:  فسأله   lِ اهللَّ َرُسوِل 

َوَيْوًما َوَلْيَلًة لِْلُمِقيِم«)1(.

فر. باعّيِة يف السَّ الِة الرُّ ثانيًا: َقُص الصَّ

رأى  بل  واستحبابِه،  فِر،  السَّ يف  الِة  الصَّ قَصِ  ِة  َمشوعيَّ عىل  الُعلامُء  أمجَع 
بعُضهم وجوَبه.

لقولِه تعاىل: )ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب 
يب جت حت خت( ]النساء:101[.

َة قاَل: ُقلُت لعمَر بِن اخلّطاِب m: )حئ مئ ىئ  وحلديِث َيعىل بِن أميَّ
يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت( َفَقْد َأِمَن النَّاُس، َفَقاَل: َعِجْبُت مِمَّا 
ا َعَلْيُكْم  َق الل ِبَ ِ l َعْن َذلَِك، َفَقاَل: »َصَدَقٌة َتَصدهَّ َعِجْبَت ِمْنُه َفَسَأْلُت َرُسوَل اهللَّ

َفاْقَبُلوا َصَدَقَتُه«)2(.

هِر وصالِة العِص، وبَي صالِة املغرِب  وجيوُز للُمسلِم أن جَيمَع بَي صالِة الظُّ
فِر واحَلِض عنَد احلاجِة لذلَك. وصالِة العشاِء، يف السَّ

ْهَر  َر الظُّ ْمُس َأخَّ َل َقْبَل َأْن َتِزيَغ الشَّ بِيُّ l إَِذا اْرحَتَ حلديِث أنسٍ قاَل: »َكاَن النَّ
ْهَر ُثمَّ َرِكَب«)3(. َمُع َبْيَنُهاَم، َوإَِذا َزاَغْت َصىلَّ الظُّ ، ُثمَّ جَيْ إىَِل َوْقِت اْلَعْصِ

)1( صحيح: رواه مسلم )276(.

)2( صحيح: رواه مسلم )686(.
)3( متفق عليه: رواه البخاري )1111(، ومسلم )704(.
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ْمِس  َل َقْبَل َزْيِغ الشَّ بِيَّ l َكاَن يِف َغْزَوِة َتُبوَك إَِذا اْرحَتَ وحلديِث ُمعاٍذ: »َأنَّ النَّ
ْمِس  َل َبْعَد َزْيِغ الشَّ َيهاَم مَجِيًعا، َوإَِذا اْرحَتَ َمَعَها إىَِل اْلَعْصِ َفُيَصلِّ ْهَر إىَِل َأْن جَيْ َر الظُّ َأخَّ
َل َقْبَل  ْهَر َواْلَعْصَ مَجِيًعا ُثمَّ َساَر، َوَكاَن إَِذا اْرحَتَ ْهِر َوَصىلَّ الظُّ َل اْلَعْصَ إىَِل الظُّ َعجَّ
َل اْلِعَشاَء  َل َبْعَد امْلَْغِرِب َعجَّ َيَها َمَع اْلِعَشاِء، َوإَِذا اْرحَتَ َر امْلَْغِرَب َحتَّى ُيَصلِّ امْلَْغِرِب َأخَّ

َها َمَع امْلَْغِرِب«)1(. َفَصالَّ

ْهِر َواْلَعْصِ َوامْلَْغِرِب،  ِ l َبْيَ الظُّ َع َرُسوُل اهللَّ وحلديِث ابِن عّباٍس n: »مَجَ
َواْلِعَشاِء بِامْلَِديَنِة ىِف َغرْيِ َخْوٍف َواَل َمَطٍر«)2(.

ثالثًا: الِفطُر يف رمضاَن.

جَيوُز للُمسافِر أن ُيفِطَر يف رمضاَن.

ڇ(  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  )ڄ  تعاىل:  لقولِه 
]البقرة:184[.

احلِة. ُل عىل الرَّ نفُّ رابعًا: التَّ

ابِن ُعمَر  فِر، حلديِث  الّنافلِة عىل دابَّتِه يف السَّ َ َصالة  جَيوُز للُمسافِر أن ُيَصلِّ
n أن رسوَل اهللِ l: »َكاَن ُيوتُِر َعىَل اْلَبِعرِي«)3(.

خامسًا: ال جَتُِب اجلمعُة عىل امُلسافِر. 

َعٌة«)4(. لقولِه l: »َلْيَس َعَل ُمَساِفٍر ُجُ

سادسًا: يرُم عىل املرأِة أن ُتساِفَر بدوِن حَمرٍم.
)1( صحي�ح: رواه الرتم�ذي )553(، و أب�و داود )1220(، وأمح�د )241/5(، ]»السلس�لة الصحيح�ة« 

.)164(
)2( صحيح: رواه مسلم )705(.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )999(، ومسلم )700(.
)4( صحيح: رواه الطرباين يف األوسط )818(، ]»صحيح اجلامع « )5405([.
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أمجَع العلامُء عىل ُحرمِة َسفِر املرأِة بدوِن حَمرٍم مَعها من زوٍج أو ولٍد أو والٍد 
أو أٍخ أو عمٍّ أو خاٍل.

ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر ُتَساِفُر َمِسرَيَة َيْوٍم إاِلهَّ َمَع  لقولِه l: »اَل َيِلُّ اِلْمَرَأٍة ُتْؤِمُن بِاللهَّ
َرٍم«)1(. ِذي َمْ

إاِلهَّ  َرُجٌل  َعَلْيَها  َيْدُخْل  َواَل  َرٍم،  َمْ ِذي  َمَع  إاِلهَّ  اْلَْرَأُة  ُتَساِفْر  »اَل   :l ولقولِه 
َوَكَذا،  َكَذا  َجْيِش  يِف  َأْخُرَج  َأْن  ُأِريُد  إيِنِّ   ِ اللهَّ َرُسوَل  َيا  َرُجٌل:  َفَقاَل  َرٌم،  َمْ َوَمَعَها 

، فقال l: اْخُرْج َمَعَها«)2(. جهَّ َواْمَرَأِت ُتِريُد اْلَ

ُيساِفرَن  ونساَءهم  بناِتم  فرَتكوا  أعراُضهم  عليهم  هاَنت  الذين  اهلَل  ِق  فلَيتَّ
يف  اهلَل  ِق  فاتَّ غاٍل  الِعرُض  حَمرٍم؛  بدوِن  الُكفِر  بالِد  يف  راسِة  للدِّ َيذَهبن  أو  زهِة  للنُّ
ِعرِضَك يا عبَداهللِ! واعَلم أنه ال جَيوُز للَمرأِة أبدًا أن ُتساِفَر بدوِن حمرٍم ال إىل العمرِة 

راسة؟ هو أو التِّجارِة أو الدِّ فِر للَّ ، فام باُلَك بالسَّ وال إىل احلجِّ

همَّ ُردَّ امُلسلِمَي إىل دينِهم َرّدًا مجياًل. اللَّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )1088(، ومسلم )1339(.
)2( صحيح: رواه البخاري )1862(.
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دعاُء النوم
الِعباَدِة  »أْفَضُل   :l وقاَل  اْلِعَباَدُة«)1(،  ُهَو  َعاُء  »الدُّ  :l قاَل  اهللِ!  عباَد 
َعاُء  َعاِء«)3(، وقاَل l: »الدُّ ِ ِمْن الدُّ ٌء َأْكَرَم َعَل اللهَّ عاُء«)2(، وقاَل l: »َلْيَس َشْ الدُّ

)4(»ِ َعاِء ِعَباَد اللهَّ َيْنَفُع ِمهَّا َنَزَل َوِمهَّا َلْ َيْنِزْل َفَعَلْيُكْم بِالدُّ

عاِء اخلمسَي من سلسلِة   وموعُدنا يف هذه اخُلطبِة -إن شاِء اهلُل تعاىل- مَع الدُّ
عاِء أال وهو دعاُء النَّوم. الدُّ

• النَّوُم نعمٌة عظيمٌة من نَِعِم اهللِ عىل اإلنساِن.

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  )چ  تعاىل:  فقاَل 
ڌ ڌ( ]الفرقان[، وقاَل تعاىل: )ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڌ  ڍ ڍ  ڇ ڇ  ڇ ڇ  )چ  تعاىل:  وقاَل  ]الروم:23[،  ڭ( 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ( ]القصص[.

 والنوُم أخو املوِت، بل هو نوٌع من أنواِعه، فإذا ناَم اإلنساُن فقد ماَت املَوتَة 
غرى. الصُّ

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  )ٹ  تعاىل:  ق��اَل 

)1( صحي�ح: رواه أب�و داود )1479(، والرتم�ذي )2969(، واب�ن ماج�ه )3828(، وأمح�د )267/4(، 
]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1627([.

)2( حسن: رواه احلاكم يف املستدرك )1805(، ]»السلسلة الصحيحة« )1579([.
)3( حسن: رواه الرتمذي ) 3370(، وابن ماجه ) 3829(، وأمحد )362/2(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« 

 .])1629 (
)4( حسن لغريه: رواه الرتمذي ) 3548(، وأمحد )234/5(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1634([.
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ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ ڇ ڍ ڍ( ]الزمر[.

وكاَن رسوُل اهللِ l يقوُل إذا أراَد أن يناَم: »بِاْسِمَك َأُموُت َوَأْحَيا«.

َوإَِلْيِه  َأَماَتَنا  َما  َبْعَد  َأْحَياَنا  الهَِّذي   ِ لِلهَّ ْمُد  »اْلَ يقوُل:  نوِمه  من  استيَقَظ  وإذا 

ُشوُر«)1(. النُّ

غرى. وهذا دليٌل عىل أن النوم نوٌع من أنواِع املَوِت، وهو املوتُة الصُّ

ُرنا باملَوتِة الُكربى والبعِث يوَم القيامِة، فواهللِ لتموُتنَّ  و النَّوُم واالستيقاُظ ُيذكِّ

وِء سوءًا،  باإلحساِن إحسانًا والسُّ َن  َتستيقظوَن، ولُتجَزوُّ ولُتْبَعُثنَّ كام  َتناموَن،  كام 

ٌة أبدًا أو ناٌر أبدًا. وإنا إما َجنَّ

ر بنوِمَك املوتَة الُكربى يف كلِّ ليلٍة، فاملوُت حقٌّ كتَبه اهلُل  ا العاقِل! َتذكَّ فيا أهيُّ

عىل مجيِع اخَلالئِق: 

)ڇ  وتعاىل:  وقاَل  ]األنبياء:35[،  ی(  ی  ىئ  )ىئ  تعاىل:  قاَل  كام 

)حئ  تعاىل:  ]الرمحن[، وقاَل  ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ( 
)ۉ ۉ ې ې ې ې ى  تعاىل:  وقاَل  ]الزمر[،  مئ ىئ يئ جب( 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ( ]اجلمعة[.

ُد ِعْش ما ِشْئَت فإنََّك َميٌِّت«)2(. مَّ ويقوُل جربيُل q لرسولِنا l: »يا حُمَ

)1( صحي�ح: رواه البخ�اري )6312( من حديث حذيفة، و )6325( من حديث أيب ذر، ومس�لم )2711( 
من حديث الرباء 

)2( حسن لغريه: رواه الطرباين يف األوسط )4278(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )627([.
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ابَن آدم!)1(
بشاشُته تبقى  َت��رى  مما  يشَء  ال 

 

خزائُِنه يومًا  ُهرُمٍز  عن  ُتغِن  مل 

 

له الرياُح  جَتري  إذ  سليامَن  وال 

 

تا لِعزَّ كاَنت  التي  امللوُك  أي��َن 

 

َكذٍب بال  موروٌد  هنالَِك  َحوٌض 

 

والولُد امل��اُل  وَيفنى  اإلل��ُه  َيبقى 

 

فام خلدوا عاٌد  قد حاوَلت  واخللَد 

 

َترُد بيَنها  فيام  واجل��نُّ  واإلن��ُس 

 

يِفُد واِف��ٌد  إليها  أوٍب  ك��لِّ  من 

 

َوَردوا)1( كام  يومًا  ِورِده  من  بدَّ  ال 

 

رَك باملَوتِة الُكربى، فعنَدما تناُم  غرى ُيذكِّ ا العاقُل! النَّوُم هو املوتُة الصُّ فيا أهيُّ
»َأْكثُِروا ِذْكَر َهاِذِم   :l ِر املوتَة الُكربى استجابًة لقوِل رسوِل اهللِ  ا املسلَم َتذكَّ أيُّ

اِت« َيْعنِي امْلَْوَت )2(. ذهَّ اللهَّ

ُله، وفالٌن يصلِّ عليه؛  وهذا رجٌل ناَم فامَت فقاَلت زوجُته ألهِله: فالٌن يغسِّ
ألن امليَِّت أوىص بذلَك باألمِس، فقالوا هلا: هل عرَف أنه ميٌِّت فأوىص؟ قاَلت هلم: 

ال، ولكنَّه يويص بذلَك منُذ أربعَي سنًة.

 والنوُم يأخُذ وقتًا كثريًا من حياِة امُلسلِم فَمن أراَد أن جَيعَل هذا النَّوَم عبادًة 
ُب هبا إىل اهللِ تعاىل فَعليه بام يل:  يَتقرَّ

أواًل: أن َينوَي بنوِمه اسرتاحَة جسِمه لَيتَقّوى عىل عبادِة اهلل.

يهَّاِت«)3(. ْعَمُل بِالنِّ َم اأْلَ فالنَّبيُّ l يقوُل: »إِنهَّ

وكاَن معاُذ بن جبل m يقوُل: إين ألحَتِسُب نوَمتي كام أحَتِسُب قوَمتي)4(.
)1( الش�عر رواه ابن س�عد يف »الطبقات« )266/3(، وابن ش�به يف »تاريخ املدينة« )221/2( وأصل الشعر 

لورقة بن نوفل كام نسبته بعض املصادر.
)2( حس�ن صحيح: رواه الرتمذي )2307(، والنس�ائي )1824(، وابن ماجه )4258(، وأمحد )292/2(، 

]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )3333([.
)3( متفق عليه: رواه البخاري )1(، ومسلم )1907(.

)4( صحيح: رواه البخاري )4341، 4342(.
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َبنا هبا رسوُل اهللِ  َب بآداِب النَّوِم التي أدَّ ثانيًا: عىل امُلسلِم إذا أراَد النَّوَم أن َيتأدَّ
l وهي عىل النَّحِو الّتال: 

الِة. 1- ُيستَحبُّ ملن أراَد أن يناَم أن َيتوّضَأ وضوَءه للصَّ

ِفراِشَك  إىل  أويَت  إذا  -أي:  َمْضَجَعَك«  َأَخْذَت  »إَِذا  جِل:  للرَّ  l لقولِه 
اَلِة«)1(. ْأ ُوُضوَءَك لِلصهَّ لَتناَم- »َفَتَوضهَّ

 وهذا الوضوُء فوائُده عظيمٌة جّدًا للّنائِم.

إذا مات من نوِمه هذا؛ ماَت عىل طهارٍة كاملٍة.

يِل ودعا استجاَب اهلُل له. وإذا تعارَّ من اللَّ

ْيِل، َفَيْسَأُل الَل  يقوُل l: »َما ِمْن ُمْسِلٍم َيبِيُت َعَل ِذْكٍر َطاِهًرا، َفَيَتَعارُّ ِمَن اللهَّ
اُه«)2(. ْنَيا َواآلِخَرِة إاِلهَّ َأْعَطاُه إِيهَّ ا ِمَن الدُّ َخرْيً

ام  كلَّ َمَلٌك  امُلسلُم  النائُم  ا  أيُّ َمعك  َيبيُت  أنه  النَّوِم:  قبَل  هارِة  الطَّ فوائِد  ومن 
استيَقظت دعا لَك هذا املََلُك.

ْيل إاِلهَّ  يقوُل l: »من َبات َطاِهرًا َبات يِف شعاره َمَلك، َفاَل َيْسَتْيِقظ من اللهَّ
ُهمهَّ اْغِفر لعبدك َكَم َبات َطاِهرًا«)3(. َقاَل اْللك: اللهَّ

يه  2- ُيستَحبُّ للّنائِم امُلسلِم إذا أراَد أن يناَم؛ إذا أوى إىل فراِشه أن جَيمع كفَّ
ثم َينفَخ فيهام ثم يقرَأ فيهام: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ(، و)ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ(، و)ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ(.

)1( متفق عليه: رواه البخاري )247(، و مسلم )2710(.
)2( صحي�ح: رواه أب�و داود )5042(، والنس�ائي يف الك�ربى )10641، 10642(، وأمح�د )241/5(، 

]»صحيح اجلامع« )5754([.
)3( حسن لغريه: رواه ابن حبان )1051(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )597(.
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ثم َيمسَح ما استطاَع من جسِده يفعُل ذلَك ثالَث مّراٍت)1(.

)ڻ ۀ ۀ ہ  الُكريسِّ  آيَة  يقرَأ  أن  َيناَم  أن  أراَد  إذا  للُمسلِم  ُيستَحبُّ   -3
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی( ]البقرة[.

حتى  َشيطاٌن  َيقرُبه  وال  حافظ،  الل  ِمَن  َعليِه  كاَن  َينام  أْن  َقبَل  َقَرَأها  »فَمْن 
ُيصبِح«)2(.

4- ُيستَحبُّ للُمسلِم إذا أراَد النَّوَم أن يقرَأ خواتيَم سورِة البقرِة.

)ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ 

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 

يب جت حت خت مت( ]البقرة[.

قاَل l: »َمْن َقَرَأ بِاآْلَيَتْيِ ِمْن آِخِر ُسوَرِة اْلَبَقَرِة يِف َلْيَلٍة َكَفَتاُه«)3(.

وثالثَي،  ثالثًا  اهللِ  »سبحاَن  يقوَل:  أن  النَّوَم  أراَد  إذا  للُمسلِم  ُيستحبُّ   -5
واحلمُد هللِ ثالثًا وثالثَي، واهلُل أكرُب أربعًا وثالثَي«.

وهذه هي وصيُة النَّبيِّ l لعلٍّ بِن أيب طالٍب m وفاطمَة p ملا َسألتُه 
)1( صحيح: رواه الرتمذي )3402(، وأمحد )116/6(، ]»السلسلة الصحيحة« )3104([.

)2( : رواه البخ�اري )2311( تعليق�ًا، ووصل�ه النس�ائي يف الك�ربى )10795(، واب�ن خزيم�ة )2424(، 
]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )610([.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )5009(، ومسلم )807(.
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مها ذلَك، وقاَل:  عي واخِلدمِة فَعلَّ حِن والسَّ اخلادَم وَشَكت إليه ما ُتقاسيه من الطَّ
»ُهَو َخرْيٌ َلُكَم ِمْن َخاِدٍم«)1(.

 l لقولِه  األيمِن  ه  ِشقِّ عىل  َيناَم  أن  النَّوَم،  أراَد  إذا  للُمسلِم  ُيستحبُّ   -6
ْيَمِن«)2(. َك اأْلَ ِجْع َعَل ِشقِّ جِل: »ُثمهَّ اْضطهَّ للرَّ

ه. وُيستحبُّ أن َيضَع يَده الُيمنى حتَت َخدِّ

lِ َكاَن إَِذا َأَراَد َأْن َيْرُقَد َوَضَع  تقوُل أمُّ املؤمنَِي حفصُة p: »َأنَّ َرُسوَل اهللَّ
ْيَمِن«)3(. ِه اأْلَ َت َخدِّ َيَدُه اْلُيْمَنى حَتْ

7- ُيستَحبُّ للمسلِم إذا أوى إىل فراِشه، أن ُيكثَِر من األدعيِة التي َثبَتت عن 
رسوِل اهللِ l إن استطاَع إىل ذلَك سبياًل ومنها: 

ُهمهَّ ِقنِي َعَذاَبَك َيْوَم َتْبَعُث ِعَباَدَك« ثالث مرات )4(. »اللهَّ

َياَها، إِْن َأْحَيْيَتَها َفاْحَفْظَها  ا َوَمْ اَها، َلَك َمَاُتَ ُهمهَّ َخَلْقَت َنْفِس، َوَأْنَت َتَوفهَّ »اللهَّ
ُهمهَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك اْلَعاِفَيَة«)5(. َها َفاْغِفْر َلَا، اللهَّ َوإِْن َأَمتهَّ

َنا َوَربهَّ ُكلِّ  َمَواِت ، َوَربهَّ اأَلْرِض، َوَربهَّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، َربهَّ ُهمهَّ َربهَّ السهَّ »اللهَّ
ْوَراِة َواإِلْنِجيِل َواْلُفْرَقاِن، َأُعوُذ بَِك ِمْن َشِّ ُكلِّ  بِّ َوالنهََّوى، َوُمْنِزَل التهَّ ٍء َفالَِق اْلَ َشْ
َفَلْيَس  ٌء، َوَأْنَت اآلِخُر  َقْبَلَك َشْ َفَلْيَس  ُل  ُهمهَّ َأْنَت اأَلوهَّ ٍء َأْنَت آِخٌذ بَِناِصَيتِِه، اللهَّ َشْ
ٌء،  َشْ ُدوَنَك  َفَلْيَس  اْلَباِطُن  َوَأْنَت  ٌء،  َشْ َفْوَقَك  َفَلْيَس  اِهُر  الظهَّ َوَأْنَت  ٌء،  َشْ َبْعَدَك 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )3705(، ومسلم )2727(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )247(، و مسلم )2710(.

)3( صحي�ح: رواه أب�و داود )5045(، و النس�ائي )2367(، وأمح�د )287/6(، ]»السلس�لة الصحيح�ة« 
.])2754(

)4( صحي�ح: رواه أب�و داود )5045(، و النس�ائي )2367(، وأمح�د )287/6(، ]»السلس�لة الصحيح�ة« 
.])2754(

)5( صحيح: رواه مسلم )2712(.
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ْيَن، َوَأْغنَِنا ِمَن اْلَفْقِر«)1(. ا الدهَّ اْقِض َعنهَّ

ٍء َوَمِليَكُه  َهاَدِة، َربهَّ ُكلِّ َشْ َمَواِت َواأَلْرِض، َعاِلَ اْلَغْيِب َوالشهَّ ُهمهَّ َفاِطَر السهَّ »اللهَّ
ِكِه«)2(. ْيَطاِن َوِشْ َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلهَّ َأْنَت، َأُعوُذ بَِك ِمْن َشِّ َنْفِس، َوَشِّ الشهَّ

َلُه َواَل  ِمهَّْن اَل َكايِفَ  َفَكْم  َأْطَعَمَنا، َوَسَقاَنا، َوَكَفاَنا، َوآَواَنا،  الهَِّذي   ِ لِلهَّ ْمُد  »اْلَ  

ُمْؤِوَي«)3(.

ُهمهَّ َأُموُت َوَأْحَيا«)4(. »بِاْسِمَك اللهَّ

َوإِْن  َها،  َفاْرَحْ َنْفِس  َأْمَسْكَت  إِْن  َأْرَفُعُه،  َوبَِك  َجْنبِي  »بِاْسِمَك َربِّ َوَضْعُت 
اِلَِي«)5(. َفُظ بِِه ِعَباَدَك الصهَّ َأْرَسْلَتَها َفاْحَفْظَها بَِم َتْ

إَِلْيَك  َأْمِري  ْضُت  إَِلْيَك، َوَفوهَّ ْهُت َوْجِهي  إَِلْيَك، َوَوجهَّ َنْفِس  َأْسَلْمُت  ُهمهَّ  »اللهَّ
ْأُت َظْهِري إَِلْيَك، َرْغَبًة َوَرْهَبًة إَِلْيَك، اَل َمْلَجَأ َواَل َمْنَجا ِمْنَك إاِلهَّ إَِلْيَك، آَمْنُت  َوَأجْلَ

بِِكَتابَِك الهَِّذي َأْنَزْلَت، َوبَِنبِيَِّك الهَِّذي َأْرَسْلَت«.

جِل: »َواْجَعْلُهنهَّ ِمْن آِخِر َكاَلِمَك، َفإِْن ُمتهَّ ِمْن َلْيَلتَِك ُمتهَّ  قاَل النَّبيُّ l للرَّ
َوَأْنَت َعَل اْلِفْطَرِة«)6(.

)ٱ:  يقرَأ:  أن  وَنشاطًا  ًة  مِهَّ نفِسه  يف  َوَجَد  إن  النَّوَم،  أراَد  ملن  ُيستَحبُّ   -8
مَر(. السجدة، وتبارك، واإلرساء، والزُّ

)1( صحيح: رواه مسلم )2713(.
وأمح�د )297/2(،  والدارم�ي )2689(  داود )5067(،  أب�و  و  الرتم�ذي )3392(،  رواه  صحي�ح:   )2(

]»السلسلة الصحيحة« )2753([.
)3( صحيح: رواه مسلم )2715(.

)4( صحي�ح: رواه البخ�اري )6312( من حديث حذيفة، و )6325( من حديث أيب ذر، ومس�لم )2711( 
من حديث الرباء.

)5( متفق عليه: رواه البخاري )6320( ومسلم )2714(.
)6( متفق عليه: رواه البخاري )7488( ومسلم )2710( واللفظ ملسلم.
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ٻ  ٻ  و)ٱ  السجدة(  )ٱ  َيْقَرَأ  َحتَّى  َيَناُم  اَل  َكاَن   l النَّبيَّ  »ألن 
ٻ(«)1(.

»وَكاَن اَل َيَناُم َحتَّى َيْقَرَأ )بني إرسائيل( و)الزمر(«)2(.

واِك. وإذا استيقَظ امُلسلُم من َنوِمه بدَأ بالسِّ

َواِك«)3(. َواُك ِعْنَدُه، َفإَِذا اْسَتْيَقَظ َبَدَأ بِالسِّ »ألن النَّبيَّ l َكاَن اَل َيَناُم إاِلَّ َوالسِّ

ُشوُر«)4(. ِ الهَِّذي َأْحَياَنا َبْعَد َما َأَماَتَنا َوإَِلْيِه النُّ ْمُد لِلهَّ ثم يقوُل: »اْلَ

ِ الهَِّذي َعاَفايِن يِف َجَسِدي، َوَردهَّ َعَلهَّ ُروِحي، َوَأِذَن ِل بِِذْكِرِه«)5(. ْمُد لِلهَّ »اْلَ

عباَد اهلل! هذه أموٌر تتعلَُّق بالنَّوِم.
يِل ماذا يقوُل؟ األمر األول: إذا َتعارَّ املسلُم من اللَّ

ْيِل -أي: استيقظ من النوم- َفَقاَل: اَل إَِلَه إاِلهَّ الُل  يقوُل l: »َمْن َتَعارهَّ ِمْن اللهَّ
ِ َوُسْبَحاَن  ْمُد لِلهَّ ٍء َقِديٌر، اْلَ ْمُد، َوُهَو َعَل ُكلِّ َشْ يَك َلُه، َلُه اْلُْلُك َوَلُه اْلَ َوْحَدُه اَل َشِ
ُهمهَّ اْغِفْر ِل، َأْو  ِ، ُثمهَّ َقاَل: اللهَّ َة إاِلهَّ بِاللهَّ ، َواَل َحْوَل َواَل ُقوهَّ ُ َأْكَبُ ، َواللهَّ ُ ِ، َواَل إَِلَه إاِلهَّ اللهَّ اللهَّ

َأ َوَصلهَّ ُقبَِلْت َصاَلُتُه«)6(. َدَعا اْسُتِجيَب َلُه، َفإِْن َتَوضهَّ

ها، ماذا َيفعُل، وماذا  األمر الثاين: إذا رأى امُلسلُم يف نوِمه رؤيا َيكرُهها أو ُيِبُّ
َيقوُل؟

رواه الرتم�ذي )2892(، والنس�ائي يف الك�ربى )10542(، وأمح�د )340/3(، واحلاك�م  صحي�ح:   )1(
)446/2(، ]»السلسلة الصحيحة( )585([.

)2( حسن: رواه الرتمذي )2920(، وأمحد )86/6(، ]»السلسلة الصحيحة( )641([.
)3( حسن: رواه أمحد )117/2(، وأبو يعىل )5749( السلسلة الصحيحة( )2111([.

)4( صحيح: رواه البخاري )6312(.
)5( حسن: رواه الرتمذي )3401(، والنسائي يف الكربى )10702(، ]»صحيح اجلامع« )718([.

)6( صحيح: رواه البخاري )1154(.
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ْث بِِه  دِّ ، َفإَِذا َرَأى َأَحُدُكْم َما ُيِبُّ َفاَل ُيَ  ِ َسَنُة ِمْن اللهَّ ْؤَيا اْلَ يقوُل l: »الرُّ
ْيَطاِن، َوْلَيْتِفْل  َها، َوِمْن َشِّ الشهَّ ِ ِمْن َشِّ ْذ بِاللهَّ ، َوإَِذا َرَأى َما َيْكَرُه َفْلَيَتَعوهَّ إاِلهَّ َمْن ُيِبُّ

ُه«)1(. ا َلْن َتُضهَّ َ ا َأَحًدا ؛ َفإِنهَّ ْث ِبَ دِّ َثاَلًثا، َواَل ُيَ
َثاَلًثا،  َيَساِرِه  َعْن  َفْلَيْبُصْق  َيْكَرُهَها  ْؤَيا  الرُّ َأَحُدُكُم  َرَأى  »إَِذا   :l ويقوُل 

ْل َعْن َجْنبِِه الهَِّذي َكاَن َعَلْيِه«)2(. ْيَطاِن َثاَلًثا، َوْلَيَتَحوهَّ ِ ِمَن الشهَّ َوْلَيْسَتِعْذ بِاللهَّ
األمر الثالث: إذا أصاَب اإلنساَن فزٌع وهمٌّ ووحشٌة، فامذا َيفعُل وما يقوُل؟ 
اِت  امهَّ ِ التهَّ ُم أصحاَبه أن يقولوا عنَد الَفَزع: »َأُعوُذ بَِكِلَمِت اللهَّ كاَن رسوُل اهلل l ُيعلِّ

وِن«)3(. ُضُ َياِطِي، َوَأْن َيْ َزاِت الشهَّ ِمْن َغَضبِِه، َوِعَقابِِه، َوَشِّ ِعَباِدِه، َوِمْن َهَ
األمر الرابع: إذا أراَد امُلسلُم أن يناَم عىل جنابٍة فامذا َيفعُل؟

يِل أو ناَم مَع أهِله أن َيغتسَل  األفضُل للُمسلِم إذا أصاَبته اجلنابُة يف أوِل اللَّ
قبَل أن يناَم.

ولكن إذا أراَد أن يناَم عىل َجنابٍة فامذا َيفعُل؟
سأَل عمُر m رسوَل اهللِ l أيرُقُد أحُدنا وهو ُجُنٌب؟

ُقْد«)4(. َأ َأَحُدُكْم َفْلرَيْ فقاَل l: »َنَعْم إَِذا َتَوضهَّ
األمر الامس: ال جيوُز للُمسلِم أن يناَم عىل َبطنِه

َكه بِرجِله وقاَل  ألن النَّبيَّ l مرَّ بَرجٍل ُمضطجٍع يف املَسجِد عىل َبطنِه؛ فَحرَّ
له: »إِنهَّ َهِذِه ِضْجَعٌة ُيْبِغُضَها الل«)5(.

)1( متفق عليه: رواه البخاري )7044(، ومسلم )2261(.
)2( صحيح: رواه مسلم )2262(.

)3( حس�ن لغ�ريه: رواه الرتم�ذي )3528(، وأب�و داود )3893(، وأمح�د )181/2(، ]»صحي�ح الرتغيب 
والرتهيب« )1601([.

)4( متفق عليه: رواه البخاري )287(، ومسلم )306( واللفظ للبخاري.
)5( حس�ن لغ�ريه: رواه أب�و داود )5040(، و أمح�د )429/3( والبخ�اري يف »األدب املف�رد« )1187(، 

]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )3080([.
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فال جيوُز أن يناَم عىل بطنِه إال إذا اضُطرَّ لذلَك بَمرٍض أو بَغريِه.

األمر السادس: ال جيوُز للُمسلِم أن يناَم، وَيرتَك نارًا مشتعلًة يف بيته.

اَر يِف ُبُيوتُِكْم ِحَي َتَناُموَن«)1(. ُكوا النهَّ لقولِِه l: »اَل َتْتُ

l بَشأِنم  َث رسوُل اهللِ  يِل فلام ُحدِّ واحرَتَق بيٌت باملدينِة عىل أهِله من اللَّ
َم ِهَي َعُدوٌّ َلُكْم، َفإَِذا نِْمُتْم َفَأْطِفُئوَها َعْنُكْم«)2(. اَر إِنهَّ قاَل: »إِنهَّ َهِذِه النهَّ

َكم من األوالِد ُحِرقوا بَسبِب هذه املخالفِة، َكم من البيوِت احرَتَقت بسبِب 
هذه امُلخالفِة؟ فاتَّقوا اهلَل عباَد اهللِ يف أنُفِسُكم ويف أوالِدُكم.

ليتذكَر املسلم عندما  النوم  النافع بدعاء  الدعاء  لقد رأيت أن أختَم سلسلة 
ينام أن النوُم وفاٌة، فقد ينام اإلنسان وال يستيقظ، فليختم حياته بذكر اهلل والدعاء 

نسأُل اهلل أن يتوفانا وإياكم عىل اإليامن.

)1( متفق عليه: رواه البخاري )6293(، ومسلم )2015(.

)2( متفق عليه: رواه البخاري )6294(، ومسلم )2016(.
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خامتة فيها فوائد)1(
نَِّة، احَفظها وادُع اهلَل بها. الفائدة األوىل: أدعيٌة من الكتاِب والسُّ

1- من �لقر�آن

• أنزَل اهلُل القرآَن تِبيانًا لكلِّ يشٍء، وهًدى ورمحًة وشفاًء، وهذه بعُض األدعيِة مما 
َوَرَد يف القرآِن الكريِم َيدعو هبا امُلسلُم وخَيتاُر منها ما ُيناِسُب حاَله: 

• )ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ( ]األعراف[.

• )ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ( ]املمتحنة[.

]آل  ڀ(  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   •
عمران[.

• )ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ( ]املؤمنون[.

• )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ( ]املائدة[.

• )ٻ ٻ ٻ پ پ ( پ ڀ ڀ ڀ( ]آل عمران[.

• )ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ( ]التحريم[.

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  )پ   •
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ( ]احلش[.

• )پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ( ]البقرة[.

• )ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب( ]املمتحنة[.
)1( ه�ذه الفوائ�د -م�ع يشء م�ن االختصار- من كت�اب »خمتص الفقه اإلس�المي« لفضيلة الش�يخ حممد بن 

إبراهيم التوجيري حفظه اهلل 
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• )ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( 
]يونس[.

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  )ائ   •
ېئ( ]آل عمران[.

• )گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں( ]الكهف[.

ۓ(  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  )ۀ   •
]الفرقان[.

• )ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئ ېئ( ]الفرقان[.

ې(  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  )ۈ   •
]البقرة[.

• )ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
خب  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 

مب ىب يب جت حت خت مت( ]البقرة[.

]آل  ىئ(  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  )ائ   •
عمران[.

]آل  يب(  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  )ی   •
عمران[.

• )ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
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ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ 
ی ی( ]آل عمران[.

• )ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( ]النمل[.

• )ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ( ]إبراهيم[.

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  )ٹ   •
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( ]األحقاف[.

• )ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ( ]القصص:16[.

• )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى( 
]طه[.

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڤ   •
ڇ ڇ( ]هود[.

)ىئ يئ جب حب خب مب ىبٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   •
پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ( ]الشعراء[.

• )حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت 
مت ىت يت( ]نوح[.

• )پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( ]آل عمران[.

• )ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( ]األنبياء[.

• )وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ( ]الصافات[.

• )ىئ ىئ ی ی ی ی جئ( ]املؤمنون[.
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ہ(  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  )ڱ   •
]املؤمنون[.

• )ٺ ٿ ٿ ٿ( ]طه[.

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  )ژ   •
ڳ( ]اإلرساء[.

• )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ( ]املؤمنون[.

• )ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ( ]العنكبوت[.
l ِّبين 2- من دع�ِء �لنَّ

َواَل  اْلَْسَأَلَة  َفْلَيْعِزْم  َأَحُدُكْم  َدَعا  »إَِذا   :l اهللِ  قاَل رسوُل  قاَل:   m أنٍس  • عن 
ُه اَل ُمْسَتْكِرَه َلُه«)1(. ُهمهَّ إِْن ِشْئَت َفَأْعِطنِي، َفإِنهَّ : اللهَّ َيُقوَلنهَّ

حيحِة التي كاَن يدعو هبا النَّبيُّ l، وعىل امُلسلِم أن يدعَو  • هذه بعُض األدعيِة الصَّ
هبا، وخيتاَر منها ما ُيناِسُب حاَله، مَع األخِذ باألسباِب املَشوعِة.

َربُّ  َأْنَت  ْمُد  اْلَ َوَلَك  ْرِض،  َواأْلَ َمَواِت  السهَّ ُم  َقيِّ َأْنَت  ْمُد  اْلَ َلَك  َنا  َربهَّ ُهمهَّ  »اللهَّ  •
ْرِض  َواأْلَ َمَواِت  السهَّ ُنوُر  َأْنَت  ْمُد  اْلَ َوَلَك   ، ِفيِهنهَّ َوَمْن  ْرِض  َواأْلَ َمَواِت  السهَّ
ُة  نهَّ َواجْلَ  ، قُّ اْلَ َولَِقاُؤَك   ، قُّ اْلَ َوَوْعُدَك   ، قُّ اْلَ َوَقْوُلَك   ، قُّ اْلَ َأْنَت   ، ِفيِهنهَّ َوَمْن 
َوَعَلْيَك  آَمْنُت،  َوبَِك  َأْسَلْمُت،  َلَك  ُهمهَّ  اللهَّ  ، َحقٌّ اَعُة  َوالسهَّ  ، َحقٌّ اُر  َوالنهَّ َحقٌّ 
ْرُت،  ْمُت َوَما َأخهَّ ْلُت َوإَِلْيَك َخاَصْمُت، َوبَِك َحاَكْمُت، َفاْغِفْر ِل َما َقدهَّ َتَوكهَّ

ْرُت َوَأْعَلْنُت، َوَما َأْنَت َأْعَلُم بِِه ِمنِّي، اَل إَِلَه إاِلهَّ َأْنَت«)2(. َوَأْسَ

ْنَيا َحَسَنًة، َويِف اآْلِخَرِة َحَسَنًة، َوِقَنا َعَذاَب النهَّاِر«)3(. َنا آتَِنا يِف الدُّ ُهمهَّ َربهَّ • »اللهَّ
)1( متفق عليه: رواه البخاري )6338(، واللفظ له، ومسلم )2678(.

)2( متفق عليه: رواه البخاري )7442(، واللفظ له، ومسلم )769(.
)3( متفق عليه: رواه البخاري )6389(، ومسلم )2690(.
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َرِم َواْلُبْخِل، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن  ْبِن َواْلَ ُهمهَّ إِنِّى َأُعوُذ بَِك ِمَن اْلَعْجِز َواْلَكَسِل، َواجْلُ • »اللهَّ
َعَذاِب اْلَقْبِ، َوِمْن ِفْتَنِة اْلَْحَيا َواْلََمِت«)1(.

تِي ِفيَها َمَعاِش،  ُهمهَّ َأْصِلْح ِل ِدينِي الهَِّذي ُهَو ِعْصَمُة َأْمِري، َوَأْصِلْح ِل ُدْنَياَي الهَّ • »اللهَّ
َخرْيٍ،  ُكلِّ  يِف  ِل  ِزَياَدًة  َياَة  اْلَ َواْجَعْل  َمَعاِدي،  ِفيَها  تِي  الهَّ آِخَرِت  ِل  َوَأْصِلْح 

.)2(» َواْجَعْل اْلَْوَت َراَحًة ِل ِمْن ُكلِّ َشٍّ

َقى َواْلَعَفاَف َواْلِغَنى«)3(. ُهمهَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك اْلَُدى َوالتُّ • »اللهَّ

ْبِن َواْلُبْخِل َواْلََرِم، َوَعَذاِب اْلَقْبِ،  ُهمهَّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن اْلَعْجِز َواْلَكَسِل، َواجْلُ • »اللهَّ
َوَمْواَلَها،  َها  َولِيُّ َأْنَت  اَها،  َزكهَّ َمْن  َخرْيُ  َأْنَت  َها  َوَزكِّ َتْقَواَها،  َنْفِس  آِت  ُهمهَّ  اللهَّ
َشُع، َوِمْن َنْفٍس اَل َتْشَبُع،  ُهمهَّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن ِعْلٍم اَل َيْنَفُع، َوِمْن َقْلٍب اَل َيْ اللهَّ

َوِمْن َدْعَوٍة اَل ُيْسَتَجاُب َلَا«)4(.

َداَد«)5(. ُهمهَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك اْلَُدى َوالسهَّ ْديِن، اللهَّ ُهمهَّ اْهِديِن َوَسدِّ • »اللهَّ

ُهمهَّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َشِّ َما َعِمْلُت، َوِمْن َشِّ َما َلْ َأْعَمْل«)6(. • »اللهَّ

ْبِن َواْلُبْخِل، َوَضَلِع  َزِن، َواْلَعْجِز َواْلَكَسِل، َواجْلُ ُهمهَّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن اْلَمِّ َواْلَ • »اللهَّ
َجاِل«)7(. ْيِن، َوَغَلَبِة الرِّ الدهَّ

ْف ُقُلوَبَنا َعَل َطاَعتَِك«)8(. َف اْلُقُلوِب َصِّ ُهمهَّ ُمَصِّ • »اللهَّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )2823(، ومسلم )2706(، واللفظ له.
)2( صحيح: رواه مسلم )2720(.
)3( صحيح: رواه مسلم )2721(.
)4( صحيح: رواه مسلم )2722(.
)5( صحيح: رواه مسلم )2725(.
)6( صحيح: رواه مسلم )2716(.

)7( صحيح: رواه البخاري )6369(.
)8( صحيح: رواه مسلم )2654(.
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ْبِن، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن اْلُبْخِل، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َأْن ُأَردهَّ إَِل  ُهمهَّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن اجْلُ • »اللهَّ
ْنَيا، َوَعَذاِب اْلَقْبِ«)1(. َأْرَذِل اْلُعُمِر، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن ِفْتَنِة الدُّ

ُهمهَّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن  ُهمهَّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن اْلَكَسِل َواْلََرِم، َواْلَْغَرِم َواْلَْأَثِم، اللهَّ • »اللهَّ
اْلِغَنى، َوَشِّ  ِفْتَنِة  اْلَقْبِ، َوَشِّ  اْلَقْبِ، َوَعَذاِب  َوِفْتَنِة  اِر،  َوِفْتَنِة النهَّ اِر،  َعَذاِب النهَّ
ْلِج  الثهَّ بَِمِء  َخَطاَياَي  اْغِسْل  ُهمهَّ  اللهَّ اِل،  جهَّ الدهَّ اْلَِسيِح  ِفْتَنِة  َشِّ  َوِمْن  اْلَفْقِر،  ِفْتَنِة 
َوَباِعْد  َنِس،  الدهَّ ِمْن  ْبَيُض  اأْلَ ْوُب  الثهَّ ى  ُيَنقهَّ َكَم  َطاَيا  اْلَ ِمْن  َقْلبِي  َوَنقِّ  ِد،  َواْلَبَ

ِق َواْلَْغِرِب«)2(. َبْينِي َوَبْيَ َخَطاَياَي َكَم َباَعْدَت َبْيَ اْلَْشِ
ُنوَب إاِلهَّ َأْنَت، َفاْغِفْر ِل َمْغِفَرًة  ُهمهَّ إيِنِّ َظَلْمُت َنْفِس ُظْلًم َكثرًِيا، َواَل َيْغِفُر الذُّ • »اللهَّ

ِحيُم«)3(. نِي إِنهَّك َأْنَت اْلَغُفوُر الرهَّ ِمْن ِعْنِدَك، َواْرَحْ
ْلُت، َوإَِلْيَك َأَنْبُت، َوبَِك َخاَصْمُت،  ُهمهَّ َلَك َأْسَلْمُت، َوبَِك آَمْنُت، َوَعَلْيَك َتَوكهَّ • »اللهَّ
يُّ الهَِّذي اَل َيُموُت  نِي، َأْنَت اْلَ تَِك اَل إَِلَه إاِلهَّ َأْنَت َأْن ُتِضلهَّ ُهمهَّ إيِنِّ َأُعوُذ بِِعزهَّ اللهَّ

َواجْلِنُّ َواإْلِْنُس َيُموُتوَن«)4(.
ُهمهَّ  ايِف يِف َأْمِري، َوَما َأْنَت َأْعَلُم بِِه ِمنِّي، اللهَّ ُهمهَّ اْغِفْر ِل َخِطيَئتِي َوَجْهِل َوإِْسَ • »اللهَّ
ِل  اْغِفْر  ُهمهَّ  اللهَّ ِعْنِدي،  َذلَِك  َوُكلُّ  َوَعْمِدي،  َوَخَطئِي  َوَهْزِل،  ي  ِل ِجدِّ اْغِفْر 
ْرُت َوَما َأْعَلْنُت، َوَما َأْنَت َأْعَلُم بِِه ِمنِّي، َأْنَت  ْرُت، َوَما َأْسَ ْمُت َوَما َأخهَّ َما َقدهَّ

ٍء َقِديٌر«)5(. ُر، َوَأْنَت َعَل ُكلِّ َشْ ُم َوَأْنَت اْلَُؤخِّ اْلَُقدِّ
ِل َعاِفَيتَِك، َوُفَجاَءِة نِْقَمتَِك، َوَجِيِع  وُّ ُهمهَّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َزَواِل نِْعَمتَِك، َوَتَ • »اللهَّ

َسَخِطَك«)6(.
)1( صحيح: رواه البخاري )6374(.

)2( متفق عليه: رواه البخاري )6375(، واللفظ له، ومسلم )589(.
)3( متفق عليه: رواه البخاري )834(، ومسلم )2705(.

)4( متفق عليه: رواه البخاري )7383(، ومسلم )2717(، واللفظ له.

)5( متفق عليه: رواه البخاري )6398(، ومسلم )2719(، واللفظ له.
)6( صحيح: رواه مسلم )2739(.
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نِي، َوَعاِفنِي، َواْرُزْقنِي«)1(. ُهمهَّ اْغِفْر ِل، َواْرَحْ • »اللهَّ
ُحْكُمَك،  يِفهَّ  َماٍض  بَِيِدَك،  َناِصَيتِي  َأَمتَِك،  َواْبُن  َعْبِدَك،  َواْبُن  َعْبُدَك،  إيِنِّ  ُهمهَّ  »اللهَّ  •
ْمَتُه َأَحًدا  ْيَت بِِه َنْفَسَك، َأْو َعلهَّ َعْدٌل يِفهَّ َقَضاُؤَك، َأْسَأُلَك بُِكلِّ اْسٍم ُهَو َلَك َسمهَّ
َأْن  ِعْنَدَك،  اْلَغْيِب  ِعْلِم  يِف  بِِه  اْسَتْأَثْرَت  َأْو  ِكَتابَِك،  يِف  َأْنَزْلَتُه  َأْو  َخْلِقَك،  ِمْن 

ي«)2(. َعَل اْلُقْرآَن َربِيَع َقْلبِي، َوُنوَر َصْدِري، َوِجاَلَء ُحْزيِن، َوَذَهاَب َهِّ َتْ
َب اْلُقُلوِب َثبِّْت َقْلبِي َعَل ِدينَِك«)3(. • »َيا ُمَقلِّ

ي، َوِمْن َشِّ لَِسايِن، َوِمْن َشِّ  ُهمهَّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َشِّ َسْمِعي، َوِمْن َشِّ َبَصِ • »اللهَّ
َقْلبِي، َوِمْن َشِّ َمنِيِّي«)4(.

ْسَقاِم«)5(. َذاِم، َوِمْن َسيِِّئ اأْلَ ُنوِن، َواجْلُ ِص، َواجْلُ ُهمهَّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن اْلَبَ • »اللهَّ
ْهَواِء«)6(. ْعَمِل، َواأْلَ ْخاَلِق، َواأْلَ ُهمهَّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن ُمْنَكَراِت اأْلَ • »اللهَّ

، َواْهِديِن  ، َواْمُكْر ِل َواَل َتُْكْر َعَلهَّ يِن َواَل َتْنُصْ َعَلهَّ ، َواْنُصْ • »َربِّ َأِعنِّي َواَل ُتِعْن َعَلهَّ
َلَك  اًرا،  َلَك َشكهَّ اْجَعْلنِي  ، َربِّ  َعَلهَّ َبَغى  َمْن  َعَل  يِن  َواْنُصْ ِل،  اْلَُدى   ْ َوَيسِّ
ْل َتْوَبتِي،  اًها ُمنِيًبا، َربِّ َتَقبهَّ بًِتا، إَِلْيَك َأوهَّ اًبا، َلَك ِمْطَواًعا، َلَك ُمْ اًرا، َلَك َرههَّ َذكهَّ
َقْلبِي،  َواْهِد  لَِسايِن،  ْد  َوَسدِّ تِي،  َوَثبِّْت ُحجهَّ َدْعَوِت،  َوَأِجْب  َحْوَبتِي،  َواْغِسْل 

َواْسُلْل َسِخيَمَة َصْدِري«)7(.
)1( صحيح: رواه مسلم )2697(.

)2( صحيح: رواه أمحد )391/1، 452(، وأبو يعىل )5297(، ]»السلسلة الصحيحة« )199([
اجلام�ع«  ]»صحي�ح   ،)112/3( وأمح�د   ،)3834( ماج�ه  اب�ن   ،)2140( الرتم�ذي  رواه  صحي�ح:   )3(

.])7987(
)4( صحيح: رواه الرتمذي )3492(، وأبو داود )1551(، والنسائي )5444(، وأمحد )429/3(، ]»صحيح 

اجلامع« )1292([.
 » اجلام�ع  والطيال�س )2008(، ]»صحي�ح  داود )1554(، وأمح�د )192/3(،  أب�و  رواه  صحي�ح:   )5(

.])1281(
)6( صحيح: رواه الرتمذي )3591(، واحلاكم )1949(، ]»صحيح اجلامع« )1298([.

)7( صحي�ح: رواه الرتم�ذي )3551(، وأب�و داود )1510(، واب�ن ماج�ه )3830(، وأمح�د )227/1(، 
]»صحيح اجلامع« )3485([.
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ِه، َعاِجِلِه َوآِجِلِه، َما َعِلْمُت ِمْنُه َوَما َلْ َأْعَلْم، َوَأُعوُذ  رْيِ ُكلِّ ُهمهَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك ِمْن اْلَ • »اللهَّ
ُهمهَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك  ِه، َعاِجِلِه َوآِجِلِه، َما َعِلْمُت ِمْنُه َوَما َلْ َأْعَلْم، اللهَّ ِّ ُكلِّ بَِك ِمْن الشهَّ
َك،  َك، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َشِّ َما َعاَذ بِِه َعْبُدَك َوَنبِيُّ ِمْن َخرْيِ َما َسَأَلَك َعْبُدَك َوَنبِيُّ
اِر َوَما  َب إَِلْيَها ِمْن َقْوٍل َأْو َعَمٍل، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن النهَّ َة َوَما َقرهَّ نهَّ ُهمهَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك اجْلَ اللهَّ

ا«)1(. َعَل ُكلهَّ َقَضاٍء َقَضْيَتُه ِل َخرْيً َب إَِلْيَها ِمْن َقْوٍل َأْو َعَمٍل، َوَأْسَأُلَك َأْن َتْ َقرهَّ

ُغَنا  وُل َبْيَنَنا َوَبْيَ َمَعاِصيَك، َوِمْن َطاَعتَِك َما ُتَبلِّ ُهمهَّ اْقِسْم َلَنا ِمْن َخْشَيتَِك َما َيُ • »اللهَّ
بَِأْسَمِعَنا  ْعَنا  َوَمتِّ ْنَيا،  الدُّ ُمِصيَباِت  َعَلْيَنا  بِِه  ُن  وِّ ُتَ َما  اْلَيِقِي  َوِمْن  َتَك،  َجنهَّ بِِه 
ا، َواْجَعْل َثْأَرَنا َعَل َمْن َظَلَمَنا،  تَِنا َما َأْحَيْيَتَنا َواْجَعْلُه اْلَواِرَث ِمنهَّ َوَأْبَصاِرَنا َوُقوهَّ
َنا  ْنَيا َأْكَبَ َهِّ َعِل الدُّ َعْل ُمِصيَبَتَنا يِف ِدينَِنا، َواَل َتْ َنا َعَل َمْن َعاَداَنا، َواَل َتْ َواْنُصْ

َنا«)2(. ْط َعَلْيَنا َمْن اَل َيْرَحُ َواَل َمْبَلَغ ِعْلِمَنا، َواَل ُتَسلِّ

اْلَغَرِق  ِمْن  بَِك  َوَأُعوُذ  ي،  دِّ َ التهَّ ِمْن  بَِك  َوَأُعوُذ  اْلَْدِم،  ِمْن  بَِك  َأُعوُذ  إيِنِّ  ُهمهَّ  »اللهَّ  •
ْيَطاُن ِعْنَد اْلَْوِت، َوَأُعوُذ بَِك َأْن  َطنِي الشهَّ ْرِق َواْلََرِم، َوَأُعوُذ بَِك َأْن َيَتَخبهَّ َواْلَ

َأُموَت يِف َسبِيِلَك ُمْدبًِرا، َوَأُعوُذ بَِك َأْن َأُموَت َلِديًغا«)3(.

ا  َ َفإِنهَّ َياَنِة  اْلِ ِمْن  بَِك  َوَأُعوُذ  ِجيُع،  الضهَّ بِْئَس  ُه  َفإِنهَّ وِع  اجْلُ ِمْن  بَِك  َأُعوُذ  إيِنِّ  ُهمهَّ  • »اللهَّ
بِْئَسِت اْلبَِطاَنُة«)4(.

َأْو  َأْظِلَم  َأْن  ِمْن  بَِك  َوَأُعوُذ  ِة،  لهَّ َوالذِّ ِة  َواْلِقلهَّ اْلَفْقِر  ِمْن  بَِك  َأُعوُذ  إيِنِّ  ُهمهَّ  »اللهَّ  •
ُأْظَلَم«)5(.

)1( صحيح: رواه ابن ماجه )3846(، وأمحد )133/6(، ]»السلسلة الصحيحة« )1542([
)2( حسن: رواه الرتمذي )3502(، والبزار )5989(، ]»اجلامع الصغري« )1268([.

)3( صحيح: رواه أبو داود )1552(، وأمحد )427/3(، ]»صحيح سنن أيب داود « )1388([. 
رواه أب�و داود )1547(، و النس�ائي )5468(، واب�ن ماج�ه )3354(، ]»صحي�ح اجلام�ع«  حس�ن:   )4(

.])1283(
)5( صحيح: رواه أبو داود )1544(، و النسائي )5460(، وابن ماجه )3842(، وأمحد )305/2(، ]»إرواء 

الغليل« )860([.
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َوِمْن  وِء،  َوِمْن َساَعِة السُّ وِء،  َلْيَلِة السُّ َوِمْن  وِء،  َيْوِم السُّ ِمْن  بَِك  َأُعوُذ  إيِنِّ  ُهمهَّ  »اللهَّ  •
وِء يِف َداِر اْلَُقاَمِة«)1(. وِء، َوِمْن َجاِر السُّ َصاِحِب السُّ

ُل«)2(. ُهمهَّ إينِّ أُعوُذ بَِك ِمْن جاِر السوِء يف َداِر اُلقاَمِة فإنهَّ جاَر الباِدَيِة َيَتَحوهَّ • »اللهَّ

ًبا ، َوَعَماًل ُمَتَقبهَّاًل«)3(. ُهمهَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك ِعْلًم َناِفًعا، َوِرْزًقا َطيِّ • »اللهَّ

َمُد، الهَِّذي َلْ َيِلْد َوَلْ ُيوَلْد ، و َلْ  َحُد الصهَّ ُهمهَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك َيا الُل بَِأنهََّك اْلَواِحُد اأْلَ • »اللهَّ
ِحيُم«)4(. َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد، َأْن َتْغِفَر ِل ُذُنوِب، إِنهََّك َأْنَت اْلَغُفوُر الرهَّ

َمُد الهَِّذي َلْ  َحُد الصهَّ ، اَل إَِلَه إاِلهَّ َأْنَت، اأْلَ ُ ُهمهَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك بَِأينِّ َأْشَهُد َأنهََّك َأْنَت اللهَّ • »اللهَّ
َيِلْد َوَلْ ُيوَلْد، َوَلْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد«)5(.

اُب الغفور«)6(. • »َربِّ اْغِفْر ِل َوُتْب َعَلهَّ إِنهََّك َأْنَت التهَّوهَّ

ِل،  ا  َخرْيً َياَة  اْلَ َعِلْمَت  َما  َأْحيِنِي  ْلِق،  اْلَ َعَل  َوُقْدَرتَِك  اْلَغْيِب  بِِعْلِمَك  ُهمهَّ  »اللهَّ  •
اْلَغْيِب  يِف  َخْشَيَتَك  َوَأْسَأُلَك  ُهمهَّ  اللهَّ ِل،  ا  َخرْيً اْلَوَفاَة  َعِلْمَت  إَِذا  نِي  َوَتَوفهَّ
َضا َواْلَغَضِب، َوَأْسَأُلَك اْلَقْصَد يِف اْلَفْقِر  قِّ يِف الرِّ َهاَدِة، َوَأْسَأُلَك َكِلَمَة اْلَ َوالشهَّ
َضا  َة َعْيٍ اَل َتْنَقِطُع، َوَأْسَأُلَك الرِّ َواْلِغَنى، َوَأْسَأُلَك َنِعيًم اَل َيْنَفُد، َوَأْسَأُلَك ُقرهَّ
َظِر إَِل َوْجِهَك  َة النهَّ َبْعَد اْلَقَضاِء، َوَأْسَأُلَك َبْرَد اْلَعْيِش َبْعَد اْلَْوِت، َوَأْسَأُلَك َلذهَّ

)1( حسن: رواه الطرباين يف الكبري )294/17(، ]»صحيح اجلامع( )1299([.
)2( حس�ن: رواه البزار )8496(، و أبو يعىل )6536(، و احلاكم يف املس�تدرك )1951(، ]»صحيح الرتغيب 

والرتهيب( )2556([.
)3( حس�ن: رواه ابن ماجه )925( والنس�ائي يف الكربى )9930(، وأمحد )294/6(، قال األلباين رمحه اهلل: 

رواه الطرباين يف املعجم الصغري باسناد جيد ]»الروض النضري« )1199([. 
)4( صحي�ح: رواه أب�و داود )985(، والنس�ائي )1301(، وأمح�د )338/4(، ]»صحي�ح س�نن أيب داود « 

.])905(
)5( صحي�ح: رواه الرتم�ذي )3475(، وأب�و داود ) 1493(، و اب�ن ماج�ه )3857(، وأمح�د )349/5(، 

]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1640([.
)6( صحي�ح: رواه الرتم�ذي )3434(، وأب�و داود )1516(، و اب�ن ماج�ه )3814(، وأمح�د )21/2(، 

]»السلسلة الصحيحة« )556([.
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ا بِِزيَنِة اإْلِيَمِن  نهَّ ُهمهَّ َزيِّ ٍة، اللهَّ ٍة َواَل ِفْتَنٍة ُمِضلهَّ اَء ُمِضهَّ ْوَق إَِل لَِقائَِك يِف َغرْيِ َضهَّ َوالشهَّ
َواْجَعْلَنا ُهَداًة ُمْهَتِديَن«)1(.

يِن َعَل َمْن َيْظِلُمنِي  ي، َواْجَعْلُهَم اْلَواِرَث ِمنِّي، َواْنُصْ ْعنِي بَِسْمِعي َوَبَصِ ُهمهَّ َمتِّ • »اللهَّ
َوُخْذ ِمْنُه بَِثْأِري«)2(.

ْعَداِء«)3(. ، َوَشَمَتِة اأْلَ ْيِن، َوَغَلَبِة اْلَعُدوِّ ُهمهَّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َغَلَبِة الدهَّ • »اللهَّ

تِي«)4(. ُهمهَّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِعَظَمتَِك َأْن ُأْغَتاَل ِمْن َتْ • »اللهَّ
َواَل  َقَبْضَت،  ِلَا  َباِسَط  َواَل  َبَسْطَت،  ِلَا  َقابَِض  اَل  ُهمهَّ  اللهَّ ُه،  ُكلُّ ْمُد  اْلَ َلَك  ُهمهَّ  »اللهَّ  •
َهاِدَي ِلَا َأْضَلْلَت، َواَل ُمِضلهَّ ِلَْن َهَدْيَت، َواَل ُمْعِطَي ِلَا َمَنْعَت، َواَل َمانَِع ِلَا 
ُهمهَّ اْبُسْط َعَلْيَنا ِمْن  ْبَت، اللهَّ َب ِلَا َباَعْدَت، َواَل ُمَباِعَد ِلَا َقرهَّ َأْعَطْيَت، َواَل ُمَقرِّ
ِعيَم اْلُِقيَم الهَِّذي اَل  ُهمهَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك النهَّ تَِك َوَفْضِلَك َوِرْزِقَك، اللهَّ َبَرَكاتَِك َوَرْحَ
ْوِف،  اْلَ َيْوَم  ْمَن  َواأْلَ اْلَعْيَلِة،  َيْوَم  ِعيَم  النهَّ َأْسَأُلَك  ُهمهَّ إيِنِّ  اللهَّ َيُزوُل،  وُل َواَل  َيُ
إَِلْيَنا  َحبِّْب  ُهمهَّ  اللهَّ َمَنْعَتنا،  َما  َوَشِّ  َأْعَطْيَتَنا،  َما  َشِّ  ِمْن  بَِك  َعائٌِذ  إيِنِّ  ُهمهَّ  اللهَّ
ْه إَِلْيَنا اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن، َواْجَعْلَنا ِمْن  ْنُه يِف ُقُلوبَِنا، َوَكرِّ اإْلِيَمَن َوَزيِّ
َغرْيَ  اِلَِي  بِالصهَّ َوَأْلِْقَنا  ُمْسِلِمَي،  َوَأْحيَِنا  ُمْسِلِمَي،  َنا  َتَوفهَّ ُهمهَّ  اللهَّ اِشِديَن،  الرهَّ
وَن َعْن  ُبوَن ُرُسَلَك، َوَيُصدُّ ِذيَن ُيَكذِّ ُهمهَّ َقاتِْل اْلَكَفَرَة الهَّ َخَزاَيا َواَل َمْفُتونَِي اللهَّ
ُأوُتوا  ِذيَن  الهَّ اْلَكَفَرَة  َقاتِْل  ُهمهَّ  اللهَّ َوَعَذاَبَك،  ِرْجَزَك  َعَلْيِهْم  َواْجَعْل  َسبِيِلَك، 

.)5(» قِّ اْلِكَتاَب إَِلَه اْلَ

)1( صحيح: رواه النسائي )1305(، وأمحد )264/4(، ]»صحيح اجلامع« )1301([.
)2( صحيح: رواه البخاري يف األدب املفرد )650(، والبزار )8003(، ]»السلسلة الصحيحة« )3170([.

الصحيح�ة«  ]»السلس�لة   ،)1945( واحلاك�م   ،)173/2( أمح�د  و   ،)5475( النس�ائي  رواه  حس�ن:   )3(
.])1541(

)4( صحيح: رواه أبو داود )5074(، و النسائي )5529(، وابن ماجه )3871( وأمحد )25/2(، ]« صحيح 
الرتغيب والرتهيب« )659([.

)5( صحيح: رواه أمحد )424/3(، والبخاري يف »األدب املفرد« )699(، والنس�ائي يف الكربى )10445(، 
]»فقه السرية« )264([.
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ُهمهَّ إِنهََّك ُعُفوٌّ ُتِبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّي«)1(. • »اللهَّ

ُهمهَّ َأُعوُذ بِِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك، َوبُِمَعاَفاتَِك ِمْن ُعُقوَبتَِك، َوَأُعوُذ بَِك ِمْنَك اَل  • »اللهَّ
ُأْحِص َثَناًء َعَلْيَك، َأْنَت َكَم َأْثَنْيَت َعَل َنْفِسَك«)2(.

َنا، َويِف َصاِعَنا، َبَرَكًة َمَع َبَرَكٍة«)3(. ُهمهَّ َباِرْك َلَنا يِف َمِديَنتَِنا، َويِف ثَِمِرَنا، َويِف ُمدِّ • »اللهَّ
يطاِن من األدعيِة واألذكاِر:  الفائدة الثانية: ما َيعتِصُم به الَعبُد من الشَّ

�لأمر��ُس: �أنو�ُعه� وعالُجه�

األمراض نوعان: أمراُض الُقلوِب، وأمراُض األبداِن.
و�أمر��ُس �لُقلوِب نوع�ن: 

1- مرُض شبهٍة كام قاَل اهلُل عزَّ وجلَّ عن امُلنافِقَي: )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک( ]البقرة[.

هاِت امُلؤمنَِي: )ڤ ڤ ڤ ڤ  2- مرُض شهوٍة كام قاَل اهلُل عزَّ وجلَّ ألمَّ

ڦ ڦ ڦ ڦ( ]األحزاب:32[.
�أم� �أمر��ُس �لأبد�ِن فهو م� ُي�سيُبه� من �لأدو�ِء و�لِعَلِل.

ُسِل  الرُّ بواِسَطِة  ُيعَرُف  َهواِت؛  والشَّ ُبهاِت  الشُّ أمراِض  من  الُقلوِب  وشفاُء 
ا  برهبِّ عارفًة  تكوَن  أن  إال  للقلوِب  صالَح  ال  فإنه  فقط،  الُم  والسَّ الُة  الصَّ عليهُم 
بًة ملَناهيِه  وفاطِرها وبأسامئِه وصفاتِه وأفعالِه ورَشِعه، ُمؤثِرًة ملرضاتِه وحَمابِّه، ُمَتجنِّ

وَمساِخِطه.

)1( صحي�ح: رواه الرتم�ذي )3513(، و النس�ائي يف الك�ربى )7712(، واب�ن ماج�ه )3850(، وأمح�د 
)171/6(، ]»السلسلة الصحيحة« )3337([.

)2( صحيح: رواه مسلم )486(.
)3( صحيح: رواه مسلم )1373(.
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وطبُّ األبداِن نوعان: نوٌع َفَطَر اهلُل عليه احليواَن ناطَقه وهبيَمه فهذا ال َيتاُج 
َيتاُج إىل فكٍر  ُتعاَلُج بأضداِدها، ونوٌع  إىل طبيٍب كِطبِّ اجلوِع والَعطِش والتَّعِب 

ِة أو هبام معًا. ِة أو اإلهليَّ بيعيَّ ٍل وِخربٍة؛ وعالُجه يكوُن باألدويِة الطَّ وتأمُّ

أمراض القلب: 
عارفًا  يكوَن  أن  َته  صحَّ فإن  واعتدالِه،  تِه  ِصحَّ عن  خروُجه  القلِب  مرُض 
كِّ فيه، وإما بإيثاِر غرِيه عليه،  ، حُمِّبًا له، ُمؤثِرًا له عىل غرِيه، فَمرضه إما بالشَّ باحلقِّ
وللقلِب  َشهوٍة،  مرُض  الُعصاة  وَمرُض  وُشبهٍة،  شكٍّ  َمرُض  املنافِقَي  فَمرُض 
ياِء والِكرِب والُغروِر واحَلسِد والَفخِر واخَليالِء وحبِّ الرئاسِة  أمراٌض ُأخرى من الرِّ
هوِة  والشَّ بهِة  الشُّ َمرَض  من  وُمَتولِّدٌة  ُمرَكبٌة  األمراُض  وهذه  األرِض،  يف  والُعلوِّ 

َة والعافيَة. حَّ نسأُل اهلَل الصِّ
 : َدفُع شروِر َشياطنِي اإلنِس واجلنِّ

ه عنه طبُعه  1- أمَر اهلُل امُلسلَم بُمصانعِة الَعدوِّ اإلنسِّ وُمالطفتِه واإلحساِن إليه لرَيدَّ
ژ  )ژ  سبحانه:  فقاَل  األخالِق،  وكريِم  املواالِة  إىل  األصِل  الطيُِّب 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ڱ ڱ( ]فصلت[.

يطاينِّ الذي ال يقبُل ُمصانعًة  2- وأمَر اهلُل عزَّ وجلَّ باالستعاذِة باهللِ من الَعدوِّ الشَّ
وال إحسانًا بل طبُعه إغواُء بني آدَم وَعداوُتم، فقاَل سبحانه: )ہ ھ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( ]فصلت[.

يِل والنَّهاِر، فِمن الّناِس  املََلُك والّشيطاُن يتعاقباِن عىل قلِب ابِن آدَم َتعاُقَب اللَّ
من يكوُن ليُله أطوَل من ناِره، ومنُهم من يكوُن ناُره أطوَل من ليِله، ومنُهم من 
ه نارًا، وللَمَلِك بَقلِب ابِن آدم ملٌّة  ه لياًل، ومُنهم من يكوُن زماُنه كلُّ يكوُن زماُنه كلُّ



الدعاء النافع484

َنزَغتاِن: فإما إىل غلوٍّ وجُماوزٍة،  يطاِن فيه  أَمَر اهلُل بأمٍر إال وللشَّ مِلٌّة، وما  يطاِن  وللشَّ
وإما إىل َتفريٍط وَتقصرٍي.

يطاِن لَبِن آدَم:  عداوُة الشَّ

نَِعٍم  بَثالِث  واجلنُّ  اإلنُس  وهي  فَة  امُلكلَّ املخلوقاِت  وجلَّ  عزَّ  اهلُل  اختصَّ 
ُة االختياِر، وإبليُس أوُل من أساَء استخداَم  يُن، وُحريَّ أساسيَّة وهي: الَعقُل، والدِّ
يوِم  إىل  اإلمهاَل  وَطلَب  العصياِن،  عىل  أرصَّ  بل  ربِّه،  أمِر  عىل  ِده  بَتمرُّ النِّعَم  هذه 
الَبعِث؛ الستغالِل هذه النَِّعِم أسوَء استغالٍل بإغواِء بني آدَم، وَتزيِي املعايص هلم؛ 

اِر. بِعوه إىل النَّ لَيتَّ

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  )ڦ  تعاىل:  اهلُل  قاَل   -1
چ چ چ( ]فاطر[.

2- وقاَل اهلُل تعاىل: )ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( ]يوسف[.

إِْبِليَس َعَل  »إِنهَّ َعْرَش  l يقوُل:  m قاَل: َسِمعُت رسوَل اهللِ  3- وعن جابٍر 
اَياُه َفَيْفتُِنوَن النهَّاَس، َفَأْعَظُمُهْم ِعْنَدُه َأْعَظُمُهْم ِفْتَنًة«)1(. اْلَبْحِر، َفَيْبَعُث َسَ

مظاهر عداوة الشيطان: 

يطاِن لإلنساِن أشكاٌل وألواٌن َيعِرُضها عىل بني آدَم بُصَوٍر خُمتلفٍة:  عداوُة الشَّ

ُأ منهم. وِر واآلثاِم هلم، ثم َيتربَّ فمنها: إغواُء بني آدَم وتزيُي الشُّ

ومنها: إغواُء بني آدَم بالَوسوسِة يف العمِل.

ومنها: أنه ُيِضلُّ بني آدَم وَيِعُدهم وُيَمنِّيِهم ويَنَزُغ بيَنهم.

ماِت. ُهم إىل املَعايص وسائِر امُلَحرَّ ومنها: أنه َيؤزُّ

)1( صحيح: رواه مسلم )2813(.
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ُقه  وُيَعوِّ وُيَثبُِّطه  منها  َيمَنُعه  ها  كلِّ اخَلرِي  بُطرِق  آدَم  البِن  َقَعَد  أنه  ومنها: 
ُفه. وِّ وخُيَ

ومنها: أنه َيسعى يف التَّحريِش بيَنهم، وإلقاِء الَعداوِة والَبغضاِء بيَنهم.

ومنها: إثارُة احَلسِد والِغلِّ يف قلوهِبم.

ما  بكلِّ  اهللِ  هم عن سبيِل  واأَلسقاِم، وصدُّ وِر  الشُّ بأنواِع  إيذاُؤهم  ومنها: 
َيقِدُر عليه.

باِح، وَيعِقُد عىل رأِسه ُعَقدًا  ومنها: أنه َيبوُل يف ُأذِن الَعبِد حتى َيناَم إىل الصَّ
َتنُعه من الَيَقظِة.

اِر،  يطاِن وأطاَعه، وانقاَد له، صاَر من ِحزبِه وُحِشَ مَعه يف النَّ فمن َسِمَع للشَّ
َة. يطاَن، َحِفَظه منه وأدَخَله اجلنَّ ومن أطاَع ربَّه وَعىص الشَّ

1- قاَل اهلُل تعاىل: )ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 
جب حب خب مب ىب( ]املجادلة[.

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  )ڻ  تعاىل:  اهلُل  قاَل   -2
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ( ]اإلرساء[.
ْيَطاَن  َةِ بِن أيب فاكٍه m قاَل: َسِمعُت رسوَل اهللِ l يقوُل: »إِنهَّ الشهَّ 3- عن َسرُبَ
َقَعَد اِلْبِن آَدَم بَِأْطُرِقِه: َفَقَعَد َلُه بَِطِريِق اإْلِْساَلِم َفَقاَل: ُتْسِلُم َوَتَذُر ِديَنَك َوِديَن 
اِجُر  ُتَ َفَقاَل:  اْلِْجَرِة  بَِطِريِق  َلُه  َقَعَد  ُثمهَّ  َفَأْسَلَم،  َفَعَصاُه  َأبِيَك،  َوآَباِء  آَبائَِك 
َوِل)1(، َفَعَصاُه  َم َمَثُل اْلَُهاِجِر َكَمَثِل اْلَفَرِس يِف الطِّ َوَتَدُع َأْرَضَك َوَسَمَءَك، َوإِنهَّ

)1( الّطول: الوضع الذي تدور فيه الفرس الشدودة بوتٍد لتعى فيه وال تنطلق.
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ْفِس َواْلَاِل َفُتَقاتُِل  اِهُد َفُهَو َجْهُد النهَّ َفَهاَجَر، ُثمهَّ َقَعَد َلُه بَِطِريِق اجْلَِهاِد َفَقاَل: ُتَ
َفُتْقَتُل َفُتْنَكُح اْلَْرَأُة َوُيْقَسُم اْلَاُل، َفَعَصاُه َفَجاَهَد. فقال رسول الل l: َفَمْن 

نهََّة«)1(. ِ َعزهَّ َوَجلهَّ َأْن ُيْدِخَلُه اجْلَ ا َعَل اللهَّ َفَعَل َذلَِك َكاَن َحقًّ
سبُل الشيطان: 

امُل، واأَلماُم واخَللُف، وأيُّ  بُل التي َيسُلُكها اإلنساُن أربعٌة: الَيمُي والشِّ السَّ
يطاَن عليها َرَصدًا له. سبيٍل سَلَكها اإلنساُن من هذه َوَجَد الشَّ

ُقه. ُئه وُيَعوِّ يطاَن عليها ُيَثبِّطه عنها وُيَبطِّ فإن َسلَكها العبُد يف طاعٍة َوَجَد الشَّ

نًا. وإن َسلَكها يف معصيٍة وجَده عليها حاِماًل له وخاِدمًا وُمعينًا وُمَزيِّ

ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  )چ  تعاىل:  اهلُل  قاَل 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ( ]األعراف[.

خطواُت الشيطان: 

ه يف َسبِع  بُب فيها، ولكن َينَحِصُ رشُّ يطاُن هو السَّ وِر يف العاملِ؛ الشَّ مجيُع الشُّ
ُخطواٍت، ال َيزاُل بابِن آدَم حتى يناَل منه يف واحدٍة أو أكثَر.

ِك، وعداوُة اهللِ ورسولِه  فأوُل وأعظُم رشٍّ ُيريُده من الَعبِد؛ رشُّ الُكفِر والشِّ
l، فإن َيئَِس منه َنَقَله إىل رشِّ البدعِة وهي الّثانيُة.

وهي  اختالِفها  عىل  الكبائِر  من  ذلَك  دوَن  ما  رشِّ  إىل  نقَله  عنه  َعَجَز  فإن 
الّثالثُة.

غائِر وهي الّرابعُة. فإن َعَجَز عنه نقَله إىل رشِّ الصَّ

فإن َعَجَز عنه أشَغَلُه بامُلباحاِت التي ال َثواب فيها وال ِعقاَب عن الّطاعاِت 
والواجباِت وهي اخلامسُة.

)1( صحيح: رواه النسائي )3134(، وأمحد )483/3(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1299([.
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حتى  بالنَّواِفل  كُشغِله  الفاضل  عن  املَفضوِل  بالَعمِل  أشَغَلُه  عنه  َعَجَز  فإن 
ادسُة. َتفوَت الَفرائُِض وهكذا وهي السَّ

َط عليه ِحزَبه من شياطِي اإلنِس واجلنِّ بأنواِع اأَلذى لَيشَغَله  فإن َعَجَز عنه َسلَّ
َش عليه، فاملؤمُن ال يزاُل يف جهاٍد حتى َيلقى اهلَل، نسأُل اهلَل الَعوَن والثَّباَت. وُيَشوِّ

ما يعتصم به العبد من الشيطان: 
ه بام َوَرَد يف الُقرآِن الكريِم وَثَبَت  يطاِن وَيرَتُِز من رَشِّ ُن الَعبُد من الشَّ يَتحصَّ
واهُلدى  محُة  والرَّ فاُء  الشِّ وفيهام  واألذكاِر،  األدعيِة  حيحِة من  الصَّ ِة  النَّبويَّ ِة  نَّ السُّ يف 

نيا واآلخرِة بإذِن اهللِ تعاىل، ومن ذلَك:  وِر يف الدُّ والِعصمُة من مَجيِع الشُّ
 l ميِع العليِم، فقد أمَر اهللُّ عزَّ وجلَّ رسوَله 1- اِلرُز األوُل: االستعاذُة باهللِ السَّ
وعنَد  الُقرآِن،  قراءِة  وعنَد  الُعموِم،  وجِه  عىل  يطاِن  الشَّ من  باهللِ  َيستعيَذ  أن 

الَغضِب، وعنَد الَوسوسِة، وعنَد احللم املكروِه عىل وجِه اخُلصوِص.
أ- قاَل اهلُل تعاىل: )ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ   

ڭ ڭ( ]فصلت[.
ب- قاَل اهلُل تعاىل: )ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ   

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ( ]النحل[.
يطاِن، وِعصمٌة من خُمالَطتِه لإلنساِن  2- اِلرُز الّثاين: التَّسميُة، فالتَّسميُة ِحرٌز من الشَّ

يف طعاِمه ورشابِه، ومِجاِعه، ودخولِه بيَته، وسائِر أحوالِه.
ُجُل َبْيَتُه  أ- عن جابِر بِن عبِداهللِ n أنه َسِمَع النَّبيَّ l يقوُل: »إَِذا َدَخَل الرهَّ  
ْيَطاُن: اَل َمبِيَت َلُكْم َواَل َعَشاَء،  َفَذَكَر الَل ِعْنَد ُدُخولِِه َوِعْنَد َطَعاِمِه، َقاَل الشهَّ
َلْ  َوإَِذا  اْلَبِيَت،  َأْدَرْكُتْم  ْيَطاُن:  الشهَّ َقاَل  ُدُخولِِه،  ِعْنَد  الَل  َيْذُكْر  َفَلْم  َدَخَل  َوإَِذا 

َيْذُكِر الَل ِعْنَد َطَعاِمِه َقاَل: َأْدَرْكُتُم اْلَبِيَت َواْلَعَشاَء«)1(.
)1( صحيح: رواه مسلم )2018(.
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ب- عن ابِن عّباٍس n قاَل: قاَل رسوُل اهللِ l: »َلْو َأنهَّ َأَحَدُكْم إَِذا َأَراَد   
ْيَطاَن َما َرَزْقَتَنا،  ْيَطاَن، َوَجنِِّب الشهَّ ْبَنا الشهَّ ُهمهَّ َجنِّ ِ اللهَّ َأْن َيْأِتَ َأْهَلُه َفَقاَل: بِاْسِم اللهَّ

ُه َشْيَطاٌن َأَبًدا«)1(. ْر َبْيَنُهَم َوَلٌد يِف َذلَِك َلْ َيُضهَّ ُه إِْن ُيَقدهَّ َفإِنهَّ

ڇ  و)ڇ  ٹ(  ٹ  ٹ  ٿ  )ٿ  ذَتي:  امُلَعوِّ قراءُة  الثالث:  اِلرُز   -3
لواِت، وعنَد املرِض، ونحِو ذلَك  ڍ ڍ ڌ( عنَد النَّوِم، وأدباِر الصَّ

كام َسبَق.

ْحَفِة  اجْلُ َبْيَ   l  ِ اللهَّ َرُسوِل  َمَع  َأِسرُي  »َأَنا  قاَل:   m عامٍر  بِن  عقبَة  عن 
ٿ  )ٿ  يتعوذ   lِ اللهَّ َرُسوُل  َفَجَعَل  َشِديَدٌة  َوُظْلَمٌة  ِريٌح  َغِشَيْتَنا  إِْذ  ْبَواِء  َواأْلَ
َفَم  ِبَِم  ْذ  َتَعوهَّ ُعْقَبُة  َيا  ڌ(َوَيُقوُل:  ڍ  ڍ  ڇ  و)ڇ  ٹ(  ٹ  ٹ 

اَلِة«)2(.  َنا ِبَِم يِف الصهَّ ٌذ بِِمْثِلِهَم، َقاَل: َوَسِمْعُتُه َيُؤمُّ َذ ُمَتَعوِّ َتَعوهَّ

 : ابع: قراءُة آيِة الكريسِّ 4- اِلرُز الرهَّ

ِ l بِِحْفِظ َزَكاِة َرَمَضاَن، َفَأَتايِن  َلنِي َرُسوُل اهللَّ عن أيب هريرَة m قاَل: َوكَّ
lِ، فقصَّ  ْرَفَعنََّك إىَِل َرُسوِل اهللَّ ِ أَلَ َعاِم َفَأَخْذُتُه َوُقْلُت َواهللَّ ُثو ِمْن الطَّ آٍت َفَجَعَل َيْ
، َفإِنََّك َلْن َيَزاَل  احلديث. فقال له السارُق: إَِذا َأَوْيَت إىَِل ِفَراِشَك َفاْقَرْأ آَيَة اْلُكْريِسِّ
ِ َحاِفٌظ َواَل َيْقَرَبنََّك َشْيَطاٌن َحتَّى ُتْصبَِح، فقال النبي l: »َصَدَقَك  َعَلْيَك ِمْن اهللَّ

َوُهَو َكُذوٌب... َذاَك َشْيَطاٌن«)3(.

5- اِلرُز الامُس: قراءُة اآليَتِي األخرَيَتِي من سورِة الَبقرِة: )ڳ ڳ ڳ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )7396(، ومسلم )1434( واللفظ للبخاري.
)2( صحيح لغريه: رواه أبو داود )1463(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1485([.

)3( صحيح: رواه البخاري معلقًا )5010(، ووصله النسائي يف الكربى )10795(، وابن خزيمة )2424(، 
]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )610([. 
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ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ 

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب 

مب ىب يب جت حت خت مت( ]البقرة[. 

l: »َمْن َقَرَأ َهاَتْيِ  عن أيب مسعوٍد األنصاريِّ m قاَل: قاَل رسوُل اهللِ 
اآْلَيَتْيِ ِمْن آِخِر ُسوَرِة اْلَبَقَرِة يِف َلْيَلٍة َكَفَتاُه«)1(.

6- الرُز السادس: قراءُة سورِة الَبقرِة: 

إِنهَّ  َمَقابَِر،  ُبُيوَتُكْم  َعُلوا  َتْ »اَل  l قاَل:  m أن رسوَل اهللِ  عن أيب هريرَة 
ْيَطاَن َيْنِفُر ِمْن اْلَبْيِت الهَِّذي ُتْقَرُأ ِفيِه ُسوَرُة اْلَبَقَرِة«)2(. الشهَّ

7- الرز السابع: كثرُة ذكِر اهللِ تعاىل بقراءِة القرآِن والتَّسبيِح والتَّحميِد، والتَّكبرِي 
والتَّهليِل، وَنحِوها.

l قاَل: »َمْن َقاَل: اَل إَِلَه إاِلهَّ الُل َوْحَدُه  عن أيب هريرَة m أن رسوَل اهللِ 
ٍة َكاَنْت  ٍء َقِديٌر، يِف َيْوٍم ِماَئَة َمرهَّ ْمُد، َوُهَو َعَل ُكلِّ َشْ يَك َلُه، َلُه اْلُْلُك َوَلُه اْلَ اَل َشِ
َئٍة، َوَكاَنْت َلُه ِحْرًزا  َلُه َعْدَل َعْشِ ِرَقاٍب َو ُكتَِب َلُه ِماَئُة َحَسَنٍة، َوُمَِيْت َعْنُه ِماَئُة َسيِّ

، َوَلْ َيْأِت َأَحٌد بَِأْفَضَل ِمهَّا َجاَء إاِلهَّ َرُجٌل َعِمَل  ْيَطاِن َيْوَمُه َذلَِك َحتهَّى ُيْمِسَ ِمْن الشهَّ
َأْكَثَر ِمْنُه«)3(.

)1( متفق عليه: رواه البخاري )5009(، ومسلم )808(، واللفظ له.
)2( صحيح: رواه مسلم )780(.

)3( متفق عليه: رواه البخاري )6403(، ومسلم )2691( واللفظ للبخاري.
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8- الرز الثامن: دعاُء اخُلروِج من املَنزِل: 

َبْيتِِه  ِمْن  ُجُل  الرهَّ َخَرَج  »إَِذا  قاَل:   l النَّبيَّ  أن   m مالٍك  بِن  أنِس  عن 
ِ، ُيَقاُل لُه: ِحيَنئٍِذ: ُهِديَت  َة إاِلهَّ بِاللهَّ ِ اَل َحْوَل َواَل ُقوهَّ ْلُت َعَل اللهَّ ِ َتَوكهَّ َفَقاَل: بِْسِم اللهَّ
بَِرُجٍل  َلَك  َكْيَف  آَخُر:  َشْيَطاٌن  َلُه  َفَيُقوُل  الشيطاُن،  َلُه  ى  فيَتنحهَّ َوُوِقيَت  َوُكِفيَت 

ُهِدَي َوُكِفَي َوُوِقَي«)1(.

عاُء إذا َنَزَل َمنِزاًل:  9- الرز التاسع: الدُّ

َلميِة p أنا َسِمَعت رسوَل اهللِ l يقوُل: »إَِذا  عن خولَة بنِت حكيٍم السُّ
ُه  ُه اَل َيُضُّ اِت ِمْن َشِّ َما َخَلَق، َفإِنهَّ امهَّ ِ التهَّ َنَزَل َأَحُدُكْم َمْنِزاًل َفْلَيُقْل َأُعوُذ بَِكِلَمِت اللهَّ

ٌء َحتهَّى َيْرَتَِل ِمْنُه«)2(. َشْ

ثاُوِب، وَوضُع الَيِد عىل الَفِم:  10- الرُز العاش: َكظُم التَّ

أ- عن أيب سعيٍد اخُلدِريِّ m قاَل: قاَل رسوُل اهللِ l: »إَِذا َتَثاَءَب َأَحُدُكْم   
ْيَطاَن َيْدُخُل«)3(. َفْلُيْمِسْك بَِيِدِه َعَل ِفيِه؛ َفإِنهَّ الشهَّ

ْيَطاِن،  الشهَّ ِمَن  َثاُؤُب  »التهَّ l قاَل:  m أن رسوَل اهللِ  ب- عن أيب هريرَة   
َفإَِذا َتَثاَءَب َأَحُدُكْم َفْلَيْكِظْم َما اْسَتَطاَع«)4(.

11- الرُز الادي عش: األذان: 

ْيَطاُن  اَلِة َأْدَبَر الشهَّ عن أيب هريرَة m أن رسوَل اهللِ l قاَل: »إَِذا ُنوِدَي لِلصهَّ
اَلِة  بِالصهَّ َب  ُثوِّ إَِذا  َحتهَّى  َأْقَبَل،  َداَء  النِّ َقَض  َفإَِذا  ْأِذيَن،  التهَّ َيْسَمَع  اَل  َحتهَّى  اٌط  َوَلُه ُضَ
)1( صحي�ح: رواه أبو داود )5095(، والرتمذي )3426(، والنس�ائي يف الكربى )9917( من حديث أنس 

]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1605([ واللفظ له.
)2( صحيح: رواه مسلم )2708(.
)3( صحيح: رواه مسلم )2995(.

)4( متفق عليه: رواه البخاري )3289(، ومسلم )2994( واللفظ له.
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ِطَر َبْيَ اْلَْرِء َوَنْفِسِه َيُقوُل: اْذُكْر َكَذا اْذُكْر  ْثِويَب َأْقَبَل، َحتهَّى َيْ َأْدَبَر، َحتهَّى إَِذا َقَض التهَّ
.)1(» ُجُل اَل َيْدِري َكْم َصلهَّ َكَذا ِلَا َلْ َيُكْن َيْذُكُر، َحتهَّى َيَظلهَّ الرهَّ

12- الرُز الثاين عش: دعاُء دخوِل امَلسجِد: 

َثنا عبُداهللِ بُن عمرٍو n عن النَّبيِّ l أنه كاَن إذا َدَخَل  عن عقبَة قاَل: »حدَّ
ْيَطاِن  الشهَّ ِمْن  اْلَقِديِم  َوُسْلَطانِِه  اْلَكِريِم،  َوبَِوْجِهِه  اْلَعِظيِم،   ِ بِاللهَّ »َأُعوُذ  قاَل:  املسجَد 

ْيَطاُن: ُحِفَظ ِمنِّي َسائَِر اْلَيْوِم«)2(. ِجيِم«، َقاَل: َفإَِذا َقاَل َذلَِك، َقاَل الشَّ الرهَّ

13- الرُز الثالُث عش: دعاُء اخُلروِج من املَسجِد: 

اْلَْسِجَد  َأَحُدُكْم  َدَخَل  »إَِذا  قاَل:   l اهللِ  رسوَل  أن   m هريرَة  أيب  عن 
ْم  َفْلُيَسلِّ َخَرَج  َوإَِذا  تَِك،  َرْحَ َأْبَواَب  ِل  اْفَتْح  ُهمهَّ  اللهَّ َوْلَيُقْل:   ،l بِيِّ  النهَّ َعَل  ْم  َفْلُيَسلِّ

ِجيِم«)3(. ْيَطاِن الرهَّ ُهمهَّ اْعِصْمنِي ِمْن الشهَّ بِيِّ l، َوْلَيُقْل: اللهَّ َعَل النهَّ

هوِة، فام  الَغضِب والشَّ الُة، وال سيَّام عنَد  الوضوُء والصَّ ابُع عش:  الرهَّ اِلرُز   -14
الِة. هوِة بمثِل الُوضوِء والصَّ أطفَأ العبُد مجرَة الَغضِب والشَّ

النَّظِر،  ُفضوِل  ُب  وجَتنُّ  l ورسولِه  تعاىل  اهللِ  طاعُة  عش:  الامُس  الرُز   -15
عاِم، وامُلخالطِة. والَكالِم، والطَّ

والِكالِب،  والتَّامثيِل،  وِر،  الصُّ من  الَبيِت  تطهرُي  عش:  الّسادُس  الرُز   -16
واأَلجراِس.

أ- عن أيب هريرَة m قاَل: قاَل رسوُل اهللِ l: »اَل َتْدُخُل اْلاََلئَِكُة َبْيًتا ِفيِه   
َتَاثِيُل َأْو َتَصاِويُر«)4(.

)1( متفق عليه: رواه البخاري )608(، ومسلم )389( واللفظ للبخاري.
)2( صحيح: رواه أبو داود )466(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1606([.

)3( صحيح: رواه ابن ماجه )773(، وابن خزيمة )452(، ]»صحيح اجلامع« )514([.
)4( صحيح: رواه مسلم )2112(.
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ب- عن أيب هريرَة m أن رسوَل اهللِ l قاَل: »اَل َتْصَحُب اْلاََلئَِكُة ُرْفَقًة   
ِفيَها َكْلٌب َواَل َجَرٌس«)1(.

اخَلِربِة،  كاألماكِن  ياطِي  والشَّ اجلنِّ  مساكِن  اجتناُب  عش:  السابع  الرز   -17
اإلنِس  من  اخلاليِة  واألماكِن  واملَزابِل،  كاحُلشوِش  النَِّجَسِة  واألماكِن 

حاري وشواطِئ البحاِر الَبعيدِة، وَمرابِِض اإلبِل ونحِوها. كالصَّ

الفائدة الثالثة: عالج السحر واملسِّ

حُر: هو عزائُم وُرقى وُعَقٌد ُتؤثُِّر يف الُقلوِب واألبداِن بإذِن اهللِ. السِّ

يف  إما  الَعبِد  ُحقوِق  عىل  واعتداٌء  وُعدواٌن،  وَبغٌي  وظلٌم  حَمُضٌ  رَشٌّ  حُر  السِّ
َبدنِه، أو مالِه، أو عقِله، أو عالقتِه مع غرِيه.

ُع اجلنِّ لإلنِس. : هو رَصْ السُّ

 : أحواُل اإلنِس مَع اجلنِّ
 : أسباُب املسِّ

املَسُّ يَقُع بشكٍل ُمبارٍش من اجِلنِّ إما عن شهوٍة وهًوى وِعشٍق كام َيَقُع لإلنِس، 
أو  َبعِضهم،  بقتِل  إما  آذاُهم من اإلنِس  أو  ُبغٍض وانتقاٍم ملن ظَلَمهم  َيَقُع عن  أو 
؛ فُهم  ، أو الَبوِل عىل َبعِضهم، وقد يكوُن عن َعَبٍث من ُسفهاِء اجِلنِّ صبِّ ماٍء حارٍّ

كُسَفهاِء اإلنِس.
عالُج السحِر واملسِّ له حالتان: 

حُر بإذِن  حِر فُيستخَرُج وُيتَلُف فَيبُطُل مَعه السِّ األول: أن ُيَعِرَف َموِضُع السِّ
ؤيا يف  حِر: إما بالرُّ اهللِ، وهذا أبلُغ ما ُيعاَلُج به امُلسحوُر، وُيمِكُن معرفُة َموِضِع السِّ

حِر. ُقه اهلُل لُرؤيتِه أثناَء الَبحِث عِن السِّ املناِم، أو ُيوفِّ

)1( صحيح: رواه مسلم )2113(.
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َيْأيِت  ُه  َأنَّ l ُسِحَر َحتَّى َكاَن َيَرى   ِ عن عائشَة p قاَلت: »َكاَن َرُسوُل اهللَّ
ْحِر إَِذا َكاَن َكَذا، َفَقاَل:  النَِّساَء َواَل َيْأتِيِهنَّ -َقاَل ُسْفَياُن: َوَهَذا َأَشدُّ َما َيُكوُن ِمْن السِّ
ا ِعْنَد  َيا َعائَِشُة َأَعِلْمِت َأنهَّ الَل َقْد َأْفَتايِن ِفيَم اْسَتْفَتْيُتُه ِفيِه، َأَتايِن َرُجاَلِن َفَقَعَد َأَحُدُهَ
َقاَل:  ُجِل؟  الرهَّ َباُل  َما  لآِْلَخِر:  َرْأِس  ِعْنَد  الهَِّذي  َفَقاَل   ، ِرْجَلهَّ ِعْنَد  َواآْلَخُر  َرْأِس 
ُه؟ َقاَل: َلبِيُد ْبُن َأْعَصَم -َرُجٌل ِمْن َبنِي ُزَرْيٍق َحِليٌف لَِيُهوَد  َمْطُبوٌب ، َقاَل: َوَمْن َطبهَّ
َكاَن ُمَناِفًقا-، َقاَل: َوِفيَم؟ َقاَل: يِف ُمْشٍط َوُمَشاَقٍة)1(، َقاَل: َوَأْيَن؟ َقاَل: يِف ُجفِّ َطْلَعِة 

بِيُّ l اْلبِْئَر َحتَّى اْسَتْخَرَجُه«)2(. َت َراُعوَفٍة يِف بِْئِر َذْرَواَن، َقاَلْت َفَأَتى النَّ َذَكٍر َتْ

حِر فُيعاَلُج حيَنئٍذ بأمَرين:  الثانية: أن ال َيعِرَف َموِضَع السِّ

عيُة: وهي ما اجتَمَع فيها ثالثُة رشوٍط: أولا: أن تكوَن بكالِم اهللِ  قيُة الشهَّ 1- الرُّ
كالُم  أو  ِة،  والَبدنيَّ الَقلبيَّة  األدواِء  مَجيِع  من  امُّ  التَّ فاُء  الشِّ هو  فالقرآُن  تعاىل، 
، أو بام َيعِرُف معناُه من غرِيه، وثالثها:  ساِن الَعريبِّ رسولِه l، وثانيها: باللِّ

ُر بذاِتا بل بُقدرِة اهللِ تعاىل. قَيَة ال ُتَؤثِّ أن َيعتقَد أن الرُّ

واحِلجامِة  وداِء،  السَّ ِة  واحَلبَّ والَعجوِة،  كالَعسِل،  َشعًا:  الباُح  واُء  الدهَّ ثم   -2
ونحِوها.

َجٍم، َأْو  َطِة ِمْ فاُء يف َثالَثٍة: َشْ عن ابن عّباٍس n عن النَّبيِّ l قاَل: »الشِّ
.)3(» تِي َعْن اْلَكيِّ ٍة بَِناٍر، َوَأَنا َأْنَى ُأمهَّ َبِة َعَسٍل، َأْو َكيهَّ َشْ

»َمْن  يقوُل:   l اهللِ  رسوَل  سمعُت  قاَل:   m وّقاٍص  أيب  بِن  سعِد  عن 
ُه َذلَِك اْلَيْوَم ُسمٌّ َواَل ِسْحٌر«)4(. َتَصبهََّح بَِسْبِع َتََراٍت َعْجَوًة َلْ َيُضهَّ

)1( املَشاَقة: بضم امليم هي الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسحها.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )5763(، ومسلم )2189( واللفظ للبخاري.

)3( صحيح: رواه البخاري )5681(.
)4( متفق عليه: رواه البخاري )5769(، ومسلم )2047(، واللفظ له.
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ُه ُسمٌّ  ويف روايٍة ملسلٍم: »َمْن َأَكَل َسْبَع َتََراٍت ِمهَّا َبْيَ اَلَبَتْيَها ِحَي ُيْصبُِح َلْ َيُضهَّ
.» َحتهَّى ُيْمِسَ

ْوَداِء  السهَّ ِة  بهَّ اْلَ يِف  »إِنهَّ  l يقوُل:  اهللِ  َسِمَع رسوَل  أنه   m عن أيب هريرَة 
اَم«)1(. ِشَفاًء ِمْن ُكلِّ َداٍء إاِلهَّ السهَّ

َة،  َعْشَ لَِسْبَع  اْحَتَجَم  »َمْن   :l اهللِ  قاَل رسوُل  قاَل:   m أيب هريرَة  عن 
يَن، َكاَن ِشَفاًء ِمْن ُكلِّ َداٍء«)2(. َة، َوإِْحَدى َوِعْشِ َوتِْسَع َعْشَ

ُأ الّراقي ثم َيبدُأ بالِقراءِة عىل َصدِر املَريِض، أو أيِّ ُعضٍو من أعضائِه  يتوضَّ
َ من القرآِن، ومن ذلَك: سورُة الفاحتِة،  ُمَرتِّاًل لآلياِت، وَينُفُث عىل املريِض بام َتيسَّ
اإلخالِص،  وسورُة  الكافروَن،  وسورُة  البقرِة،  سورِة  وخواتُم   ، الُكريسِّ وآيُة 

حِر واجلانِّ ومنها)3(:  ذتاِن، وآياُت السِّ واملعوِّ

• )ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ 
حب  جب  ىئيئ  مئ  حئ  جئ  یی  ی  ی  ىئ 

خبٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ( ]األعراف[.
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   •
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ 
ڇ(  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

]يونس[.

• )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )5688(، ومسلم )2215(، واللفظ له.
)2( حسن: رواه أبو داود )3861(، واحلاكم )7475(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )3465([.

)3( ال يوجد دليل من الشع عىل ختصيص هذه اآليات. )آيات السحر واجلان(.
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ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڎ ڈ ڈ ژ( ]طه[.
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   •
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

ڻ ڻ ڻ ڻ( ]البقرة[.

ڀ  ڀ  ڀ  پ پ  پپ  ٻ  ٻٻ  ٻ  )ٱ   •
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ 

ژ( ]الصافات[. ڈ  ڈ  ڎ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   •
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ( ]األحقاف[.
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ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  )ھ   •
ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ 

ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ( ]الرمحن[.
ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  )ڱ   •

ھ ے( ]القلم[.
• )ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( ]املؤمنون[.

حيحِة كام سَيأيت إن شاَء اهلُل يف ُرقيِة الَعِي. ِة الصَّ • ثم يدعو باألدعيِة النَّبويَّ
الفائدة الرابعة: رقيُة الَعنِي

العُي: هي سهاٌم غرُي حمسوسٍة خَترُج من نفِس احلاسِد والعائِن نحَو املحسوِد 
واملَعِي. ُتصيُبه تارًة، وخُتِطُئه تارًة، فإن صاَدَفته َمكشوفًا ال وقايَة له أثََّرت فيه وال 

هاِم مل ُتَؤثِّر فيه. نًا ال َمنَفَذ فيه للسِّ ، وإن صاَدَفتُه َحِذرًا حُمصَّ ُبدَّ

العُي التي ُتصيُب بني آدَم نتيجٌة من نتائِج احَلسِد، أو انبهاٌر شديٌد بام َيرى 
. العائُن مَع غفلٍة عن ذكِر اهللِ تعاىل، وقد َيتبُعها شيطاٌن من شياطِي اجلنِّ

كيفية �لإ�س�بة ب�لعي: 

َتربيٍك،  وال  تعاىل  اهللِ  اسِم  ذكِر  بدوِن  ُيريُد  من  عىل  الوصَف  العائُن  ُيطِلُق 
يطانيُة احلاضُة، وَتعَمُد إىل إهالِك امْلعيوِن أو إيذائِه إذا أراَد اهلُل  ُفه األرواُح الشَّ فتتلقَّ

َة حَتصٌي. ، ومل يُكن ثمَّ عزَّ وجلَّ
َمن �أ�س�َبته عٌي فله ح�لت�ن: 

وَيغتِسَل  َيمتثَِل  أن  العائِن  وعىل  باالغتسال،  يأمَرُه  أن  فعليه  العائَن  َعرَف  إن   -1
.l طاعًة هللِ عزَّ وجلَّ ورسولِه
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ٌء َساَبَق  ، َوَلْو َكاَن َشْ n عن النَّبيِّ l قاَل: »اْلَعْيُ َحقٌّ عن ابِن عّباٍس 
، َوإَِذا اْسُتْغِسْلُتْم َفاْغِسُلوا«)1(. اْلَقَدَر َسَبَقْتُه اْلَعْيُ

صفُة االغتساِل: 

َخَرَج   l اهللِ  أن رسوَل  َثه  أباه حدَّ أن  ُحَنيٍف  بن  بِن سهِل  أمامَة  أيب  »عن 
lِ َفِقيَل َلُه: َيا َرُسوَل  ة.. -وفيه- َفُلبَِط َسْهٌل َفُأيِتَ َرُسوُل اهللَّ وساروا مَعه نحَو مكَّ
ِهُموَن ِفيِه ِمْن َأَحٍد؟  ِ َما َيْرَفُع َرْأَسُه َوَما ُيِفيُق، َقاَل: َهْل َتتَّ ِ َهْل َلَك يِف َسْهٍل، َواهللَّ اهللَّ

َقاُلوا: َنَظَر إَِلْيِه َعاِمُر ْبُن َربِيَعَة.

َأَخاُه؟  َأَحُدُكْم  َيْقُتُل  »َعاَلَم  َوَقاَل:  َعَلْيِه،  َظ  َفَتَغيَّ l َعاِمًرا   ِ َفَدَعا َرُسوُل اهللَّ
ْكَت، ُثمهَّ َقاَل َلُه: اْغَتِسْل َلُه، َفَغَسَل َوْجَهُه َوَيَدْيِه َوِمْرَفَقْيِه  َهالهَّ إَِذا َرَأْيَت َما ُيْعِجُبَك َبرهَّ
ُه َرُجٌل  َوُرْكَبَتْيِه َوَأْطَراَف ِرْجَلْيِه َوَداِخَلَة إَِزاِرِه يِف َقَدٍح، ُثمهَّ ُصبهَّ َذلَِك اْلَاُء َعَلْيِه، َيُصبُّ
َعَل َرْأِسِه َوَظْهِرِه ِمْن َخْلِفِه ُيْكِفُئ اْلَقَدَح َوَراَءُه، َفَفَعَل بِِه َذلَِك، َفَراَح َسْهٌل َمَع النهَّاِس 

َلْيَس بِِه َبْأٌس«)2(.

اهللِ  رسوِل  عن  الّثابتِة  واألدعيِة  بالُقرآِن  املريُض  فرُيقى  العائُن  ُيَعرِف  مل  إذا   -2
نِّ باهللِ، ويقِي القارِئ واملقروِء عليه بأنَّ الّشايَف هو اهلُل  l، مَع ُحسِن الظَّ
، وأن القرآَن شفاٌء، وَيرقيِه بام َتيسَّ من القرآِن واألدعيِة الّثابتِة عن  عزَّ وجلَّ

رسوِل اهللِ l، ومنها: 

• الفاحتة، وآية الكرسي، وخوامُت سورِة البقرة، وسورُة اإلخالص، واملعوََِّذتاِن، 
وإن شاَء قرأ: 

• )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
)1( صحيح: رواه مسلم )2188(.

)2( صحي�ح: رواه اب�ن ماج�ه )3509(، والنس�ائي يف الك�ربى )10036(، و أمح�د )486/3( واللف�ظ ل�ه 
]»السلسلة الصحيحة« )2572([.



الدعاء النافع498

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ( ]البقرة[.

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  )ٹ   •
ڃ ڃ چ چ چ( ]النساء[.

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  )ۀ   •
ڭ( ]اإلرساء[. 

• )ۉ ۉ ې ې ې ې( ]فصلت:44[.

َ من الُقرآِن وختصيُص هذه اآليات أو غريها مل يِرْد عليه دليٌل. وغرَي ذلَك مما َتيسَّ

• ثم يدعو باألدعيِة الّثابتِة عن النَّيبِّ l ومنها: 
ايِف، اَل ِشَفاَء إاِلهَّ ِشَفاُؤَك، ِشَفاًء  ُهمهَّ َربهَّ النهَّاِس، َأْذِهِب اْلَباَس، اْشِفِه َوَأْنَت الشهَّ - »اللهَّ

اَل ُيَغاِدُر َسَقًم«)1(.

الُل  َعْيِ َحاِسٍد،  َأْو  َنْفٍس  ِمْن َشِّ ُكلِّ  ُيْؤِذيَك،  ٍء  ِمْن ُكلِّ َشْ َأْرِقيَك،   ِ - »بِاْسِم اللهَّ
ِ َأْرِقيَك«)2(. َيْشِفيَك، بِاْسِم اللهَّ

ِ ُيْبِيَك، َوِمْن ُكلِّ َداٍء َيْشِفيَك، َوِمْن َشِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد، َوَشِّ ُكلِّ ِذي  - »بِاْسِم اللهَّ
َعْيٍ«)3(.

َفاُء، اَل َكاِشَف َلُه إاِلهَّ َأْنَت«)4(. - »اْمَسِح اْلَباَس، َربهَّ النهَّاِس بَِيِدَك الشِّ
ٍة«)5( ٍة، َوِمْن ُكلِّ َعْيٍ اَلمهَّ ِة، ِمْن ُكلِّ َشْيَطاٍن َوَهامهَّ امهَّ ِ التهَّ - »َأُعوُذ بَِكِلَمِت اللهَّ

َياِطِي،  َزاِت الشهَّ اِت ِمْن َغَضبِِه، َوِعَقابِِه، َوَشِّ ِعَباِدِه، َوِمْن َهَ امهَّ ِ التهَّ - »َأُعوُذ بَِكِلَمِت اللهَّ

)1( متفق عليه: رواه البخاري )5743(، ومسلم )2191( واللفظ للبخاري.
)2( صحيح: رواه مسلم )2186(.
)3( صحيح: رواه مسلم )2185(.

)4( متفق عليه: رواه البخاري )5744(، ومسلم )2191(.
)5( صحيح: رواه البخاري )3371(.
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وِن«)1(. ُضُ َوَأْن َيْ

اِت ِمْن َشِّ َما َخَلَق«)2(. امهَّ ِ التهَّ - »َأُعوُذ بَِكِلَمِت اللهَّ

ِ َوُقْدَرتِِه ِمْن َشِّ َما َأِجُد َوُأَحاِذُر« سبَع مّراٍت بعد أن يقول: »باسِم اهللِ«  - »َأُعوُذ بِاللهَّ
ثالثًا، واِضعًا يَده عىل مكاِن األملِ)3(.

- »َأْسَأُل الَل اْلَعِظيَم َربهَّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم َأْن َيْشِفَيَك«)4( سبَع مّراٍت.
الفائدة اخلامسة: أذكاُر الصباِح واملساِء

باِح واملساِء  َن هبا يف الصَّ هذه بعُض األذكاِر التي َينبغي لكلِّ مسلٍم أن َيتَحصَّ
حيحِة. ِة الصَّ ِة النَّبويَّ نَّ مما َوَرَد يف الُقرآِن الكريِم والسُّ

وقت �لأذك�ر: 

مِس. باِح: بعَد صالِة الفجر إىل قبِل طلوِع الشَّ يف الصهَّ

مِس، واألمُر فيها واسٌع ملن  ويف الساِء: بعَد صالِة العِص إىل قبِل غروِب الشَّ
. َعرَض له ُشغٌل أو َنِسَ

قاَل اهلُل تعاىل: )چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈ( ]ق[.

�أذك�ُر �ل�سب�ِح و�مل�س�ِء: 

l يقوُل: »َما ِمْن َعْبٍد  عن عثامَن بِن عّفاَن m قال: َسمعُت رسوَل اهللِ 

)1( حسن: رواه الرتمذي )3528(، وأبو داود )3893(، والنسائي يف الكربى )10601(، وأمحد )181/2(، 
]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1601([.

)2( صحيح: رواه مسلم )2709(.

)3( صحيح: رواه مسلم )2202(.
رواه الرتم�ذي )2083(، وأب�و داود )3106(، والنس�ائي يف الك�ربى )10882(، وأمح�د  صحي�ح:   )4(

)239/1(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )3480([.



الدعاء النافع500

ٌء يِف  الهَِّذي اَل َيُضُّ َمَع اْسِمِه َشْ  ِ َلْيَلٍة: بِْسِم اللهَّ َيْوٍم َوَمَساِء ُكلِّ  َيُقوُل يِف َصَباِح ُكلِّ 
ٌء«)1(. ُه َشْ اٍت َفَيُضهَّ ِميُع اْلَعِليُم، َثاَلَث َمرهَّ َمِء َوُهَو السهَّ ْرِض َواَل يِف السهَّ اأْلَ

َما   ِ َيا َرُسوَل اهللَّ َفَقاَل:   l بِيِّ  عن أيب هريرَة m قاَل: »َجاَء َرُجٌل إىَِل النَّ
َلِقيُت ِمْن َعْقَرٍب َلَدَغْتنِي اْلَباِرَحَة، َقاَل: »َأَما َلْو ُقْلَت ِحَي َأْمَسْيَت: َأُعوُذ بَِكِلَمِت 

َك«)2(. اِت ِمْن َشِّ َما َخَلَق َلْ َتُضهَّ امهَّ ِ التهَّ اللهَّ

ُه َكاَن َلُه ُجْرٌن ِمْن َتٍْر، َفَكاَن َيْنُقُص، َفَحَرَسُه  عن أيبِّ بِن َكعٍب m عنه َأنَّ
َم َعَلْيِه، َفَردَّ q، َفَقاَل: َما َأْنَت،  ٍة ِشْبِه اْلُغالِم امْلُْحَتِلِم، َفَسلَّ َذاَت َلْيَلٍة، َفإَِذا ُهَو بَِدابَّ
: َفاَم ُيْنِجيَنا ِمْنُكْم؟ قال: »َهِذِه  .. -وفيه- فقال ُأيَبِّ ؟ ، َقاَل: ال َبْل ِجنِّيٌّ ِجنِّيٌّ َأْم إِْنِسٌّ
تِي يِف ُسوَرِة اْلَبَقَرِة: )ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ( ]البقرة:255[ َمْن َقاَلَا ِحَي  اآلَيُة الهَّ
، َفَلمهَّ َأْصَبَح  ا َحتهَّى ُيْمِسَ ا َحتهَّى ُيْصبَِح، َوَمْن َقاَلَا ِحَي ُيْصبُِح ُأِجرَي ِمنهَّ ُيْمِس ُأِجرَي ِمنهَّ

بِيُث«)3(. ِ l َفَذَكَر َذلَِك َلُه، َفَقاَل: َصَدَق اْلَ َأَتى َرُسوَل اللهَّ

عن أيب مسعوٍد m قاَل: قاَل رسوُل اهللِ l: »اآْلَيَتاِن ِمْن آِخِر ُسوَرِة اْلَبَقَرِة 
ا يِف َلْيَلٍة َكَفَتاُه«)4(. َمْن َقَرَأُهَ

 l ِ عن معاِذ بن عبِداهللِ عن أبيه قال: َأَصاَبَنا َطشٌّ َوُظْلَمٌة َفاْنَتَظْرَنا َرُسوَل اهللَّ
َ بَِنا َفَقاَل: »ُقْل« ، َفُقْلُت: َما َأُقوُل؟ َقاَل:  l لُِيَصلِّ  ِ َ بَِنا.. َفَخَرَج َرُسوُل اهللَّ لُِيَصلِّ

ٍء«)5(.  َذَتْيِ ِحَي ُتِْس َوِحَي ُتْصبُِح َثاَلًثا، َيْكِفيَك ُكلهَّ َشْ »ُقْل ُهَو الُل َأَحٌد َواْلَُعوِّ

)1( صحي�ح: رواه الرتم�ذي )3388(، وأب�و داود )5088(، واب�ن ماج�ه )3869(، وأمح�د )62/1، 66( 
واللفظ البن ماجه ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )655([.

)2( صحيح: رواه مسلم )2709(.
)3( صحي�ح: رواه النس�ائي يف الك�ربى )10797(، و الط�رباين يف الكب�ري )541(، ]»صحي�ح الرتغي�ب 

والرتهيب« )662([.
)4( متفق عليه: رواه البخاري )4008(، ومسلم )807(.

النس�ائي )5428(، وأمح�د )312/5(،  الرتم�ذي )3575(، وأب�و داود )5082(، و  رواه  صحي�ح:   )5(
]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )649([.
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َفْلَيُقْل:  َأَحُدُكْم  َأْصَبَح  »إَِذا   :l m قاَل: قاَل رسوُل اهللِ  عن أيب مالٍك 
 ، َفْتَحُه  اْلَيْوِم،  َهَذا  َخرْيَ  َأْسَأُلَك  إيِنِّ  ُهمهَّ  اللهَّ اْلَعاَلَِي،  َربِّ   ِ لِلهَّ اْلُْلُك  َوَأْصَبَح  َأْصَبْحَنا 
إَِذا  ُثمهَّ  َبْعَدُه،  َما  َوَشِّ  ِفيِه،  َما  َشِّ  ِمْن  بَِك  َوَأُعوُذ  َوُهَداُه،  َوَبَرَكَتُه،  َوُنوَرُه،  ُه  َوَنْصَ

َأْمَسى َفْلَيُقْل ِمْثَل َذلَِك«)1(.

l إذا أمسى قاَل: »َأْمَسْيَنا  عن عبِداهللِ بِن مسعوٍد m قاَل: كاَن نبيُّ اهللِ 
ُهمهَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك ِمْن  يَك َلُه، اللهَّ ِ، اَل إَِلَه إاِلهَّ الُل َوْحَدُه اَل َشِ ْمُد لِلهَّ ِ، َواْلَ َوَأْمَسى اْلُْلُك لِلهَّ
ُهمهَّ إيِنِّ َأُعوُذ  َها، َوَشِّ َما ِفيَها اللهَّ ْيَلِة، َوَخرْيِ َما ِفيَها، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َشِّ َخرْيِ َهِذِه اللهَّ
ْنَيا، َوَعَذاِب اْلَقْبِ«، َوإَِذا َأْصَبَح َقاَل  بَِك ِمْن اْلَكَسِل، َواْلََرِم ، َوُسوِء اْلِكَبِ، َوِفْتَنِة الدُّ

.)2(»..ِ َذلَِك َأْيًضا » َأْصَبْحَنا َوَأْصَبَح اْلُْلُك لِلهَّ

ُهمهَّ بَِك َأْصَبْحَنا،  عن أيب هريرَة m قاَل: كاَن النَّبيُّ l إَِذا َأْصَبَح قاَل: »اللهَّ
ُهمهَّ بَِك  ُشوُر، َوإَِذا َأْمَسى َقاَل: اللهَّ َوبَِك َأْمَسْيَنا، َوبَِك َنْحَيا، َوبَِك َنُموُت، َوإَِلْيَك النُّ

ُشوُر«)3(. َأْمَسْيَنا، َوبَِك َنْحَيا، َوبَِك َنُموُت َوإَِلْيَك النُّ

ُهمهَّ  ُد ااِلْستِْغَفاِر َأْن َتُقوَل: اللهَّ عن شّداِد بِن أوٍس m عن النَّبيِّ l: »َسيِّ
َأْنَت َربِّ اَل إَِلَه إاِلهَّ َأْنَت، َخَلْقَتنِي َوَأَنا َعْبُدَك، َوَأَنا َعَل َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت، 
ُه  ، َوَأُبوُء َلَك بَِذْنبِي، َفاْغِفْر ِل َفإِنهَّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َشِّ َما َصَنْعُت، َأُبوُء َلَك بِنِْعَمتَِك َعَلهَّ
ا َفَمَت ِمْن َيْوِمِه َقْبَل  َهاِر ُموِقًنا ِبَ ُنوَب إاِلهَّ َأْنَت«، قال: »َوَمْن َقاَلَا ِمْن النهَّ اَل َيْغِفُر الذُّ
ا َفَمَت َقْبَل َأْن ُيْصبَِح  ْيِل َوُهَو ُموِقٌن ِبَ ِة، َوَمْن َقاَلَا ِمْن اللهَّ نهَّ َأْن ُيْمِسَ َفُهَو ِمْن َأْهِل اجْلَ

نهَِّة«)4(. َفُهَو ِمْن َأْهِل اجْلَ

)1( حسن: رواه أبو داود )5084(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )352([.
)2( صحيح: رواه مسلم )2723(.

)3( صحي�ح: رواه الرتم�ذي )3391(، وأب�و داود )5068(، واب�ن ماج�ه )3868(، وأمح�د )354/2(، 
]»السلسلة الصحيحة« )262([.
)4( صحيح: رواه البخاري )6306(.
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ديَق m سأَل النَّبيَّ l، َقاَل:  عن عبِداهللِ بن عمرٍو n أن أبا بكٍر الصِّ
ُهمهَّ  ْمنِي َما َأُقوُل إَِذا َأْصَبْحُت َوإَِذا َأْمَسْيُت، َفَقاَل: »َيا َأَبا َبْكٍر ُقْل: اللهَّ ِ َعلِّ َيا َرُسوَل اهللَّ
ٍء  َشْ ُكلِّ  َربهَّ  َأْنَت،  إاِلهَّ  إَِلَه  اَل  َهاَدِة،  َوالشهَّ اْلَغْيِب  َعاِلَ  ْرِض،  َواأْلَ َمَواِت  السهَّ َفاِطَر 
ِكِه، َوَأْن َأْقَتَِف َعَل َنْفِس  ْيَطاِن َوِشْ َوَمِليَكُه، َأُعوُذ بَِك ِمْن َشِّ َنْفِس، َوِمْن َشِّ الشهَّ

ُه إَِل ُمْسِلٍم«)1(. ُسوًءا، َأْو َأُجرهَّ

َعَواِت ِحَي  l َيَدُع َهُؤاَلِء الدَّ  ِ n قاَل: مَلْ َيُكْن َرُسوُل اهللَّ عن ابِن عمَر 
ُهمهَّ إيِنِّ  ْنَيا َواآْلِخَرِة، اللهَّ ُهمهَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة يِف الدُّ ُيْمِس َوِحَي ُيْصبُِح: »اللهَّ
َوآِمْن  َعْوَراِت،  اْسُتْ  ُهمهَّ  اللهَّ َوَماِل،  َوَأْهِل  َوُدْنَياَي،  ِدينِي  يِف  َواْلَعاِفَيَة  اْلَعْفَو  َأْسَأُلَك 
َرْوَعاِت، َواْحَفْظنِي ِمْن َبْيِ َيَديهَّ َوِمْن َخْلِفي، َوَعْن َيِمينِي َوَعْن ِشَمِل، َوِمْن َفْوِقي 

تِي«)2(. َوَأُعوُذ بَِك َأْن ُأْغَتاَل ِمْن َتْ

l: »َمْن َقاَل ِحَي ُيْصبُِح َوِحَي  عن أيب هريرَة m قاَل: قاَل رسوُل اهللِ 
ٍة. َلْ َيْأِت َأَحٌد َيْوَم اْلِقَياَمِة بَِأْفَضَل ِمهَّا َجاَء بِِه إاِلهَّ  ِ َوبَِحْمِدِه، ِماَئَة َمرهَّ ُيْمِسى: ُسْبَحاَن اللهَّ

َأَحٌد َقاَل ِمْثَل َما َقاَل، َأْو َزاَد َعَلْيِه«)3(.

ْت َخَطاَياُه َوَلْو  ٍة، ُحطهَّ ِ َوبَِحْمِدِه يِف َيْوٍم ِماَئَة َمرهَّ ويف لفٍظ: »َمْن َقاَل: ُسْبَحاَن اللهَّ
َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحِر«)4(.

عن عبِداهللِ بِن َأبزى m عن النَّبيِّ l أنه َكاَن َيُقوُل إَِذا َأْصَبَح َوإَِذا َأْمَسى: 
ٍد l َوَعَل  مهَّ َنا ُمَ »َأْصَبْحَنا َعَل ِفْطَرِة اإْلِْساَلِم، َوَعَل َكِلَمِة اإْلِْخاَلِص، َوَعَل ِديِن َنبِيِّ

)1( صحيح: رواه الرتمذي )3529(، وأمحد )196/2(، ]»السلسلة الصحيحة« )2753([.
)2( صحي�ح: رواه أب�و داود )5074(، وابن ماجه )3871(، وأمح�د )25/2( واللفظ البن ماجه ]»صحيح 

الرتغيب والرتهيب« )659([.
)3( صحيح: رواه مسلم )2692(.

)4( متفق عليه: رواه البخاري )6405(، ومسلم )2691( واللفظ له.
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ِكَي«)1(. ِة َأبِيَنا إِْبَراِهيَم َحنِيًفا َوَما َكاَن ِمْن اْلُْشِ ِملهَّ

عن أيب هريرَة m أن رسوَل اهللِ l قاَل: »َمْن َقاَل اَل إَِلَه إاِلهَّ الُل َوْحَدُه اَل 
ٍة ، َكاَنْت َلُه  ٍء َقِديٌر يِف َيْوٍم ِماَئَة َمرهَّ ْمُد، َوُهَو َعَل ُكلِّ َشْ يَك َلُه، َلُه اْلُْلُك َوَلُه اْلَ َشِ
َئٍة ، َوَكاَنْت َلُه ِحْرًزا  َعْدَل َعْشِ ِرَقاٍب، َوُكتَِبْت َلُه ِماَئُة َحَسَنٍة، َوُمَِيْت َعْنُه ِماَئُة َسيِّ
، َوَلْ َيْأِت َأَحٌد َأْفَضَل ِمهَّا َجاَء بِِه إاِلهَّ َأَحٌد َعِمَل  ْيَطاِن َيْوَمُه َذلَِك َحتهَّى ُيْمِسَ ِمْن الشهَّ

َأْكَثَر ِمْن َذلَِك«)2(.

l قاَل: »َمْن َقاَل إَِذا َأْصَبَح: اَل إَِلَه إاِلهَّ  عن أيب عّياٍش m أن رسوَل اهللِ 
ٍء َقِديٌر، َكاَن َلُه ِعْدَل  ْمُد، َوُهَو َعَل ُكلِّ َشْ يَك َلُه، َلُه اْلُْلُك َوَلُه اْلَ الُل َوْحَدُه اَل َشِ
َئاٍت، َوُرِفَع َلُه  َرَقَبٍة ِمْن َوَلِد إِْسَمِعيَل، َوُكتَِب َلُه َعْشُ َحَسَناٍت، َوُحطهَّ َعْنُه َعْشُ َسيِّ
، َوإِْن َقاَلَا إَِذا َأْمَسى َكاَن َلُه  ْيَطاِن َحتهَّى ُيْمِسَ َعْشُ َدَرَجاٍت، َوَكاَن يِف ِحْرٍز ِمْن الشهَّ

ِمْثُل َذلَِك َحتهَّى ُيْصبَِح«)3(.

رداِء m عن النَّبيِّ l قاَل: »َمْن قاَل حَي ُيصبُح وحَي ُيمس:  عن أيب الدَّ
َحسبي الل ال إله إال هو َعَليِه َتَوَكلُت، وهَو رُب العرِش الَعظيِم سبع مرات، َكفاُه 

نيا واآلخرة«)4(. الل عزهَّ وجل ّهه ِمَن الدُّ

l لفاطمَة: »َما َيْمَنُعِك َأْن  عن أنِس بِن مالٍك m قاَل: قاَل رسوُل اهللِ 
تَِك  وُم بَِرْحَ َتْسَمِعي َما ُأوِصيِك بِِه؟ َأْن َتُقوِل إَِذا َأْصَبْحِت، َوإَِذا َأْمَسْيِت: َيا َحيُّ َيا َقيُّ

ُه، َواَل َتِكْلنِي إَِل َنْفِس َطْرَفَة َعْيٍ«)5(. َأْسَتِغيُث َأْصِلْح ِل َشْأيِن ُكلهَّ
)1( صحيح: رواه أمحد )406/3، 407(، والبزار )1911(، ]»السلسلة الصحيحة« )2989([.

)2( متفق عليه: رواه البخاري )3293(، ومسلم )2691( واللفظ له.
)3( صحيح: رواه أبو داود )5077(، والنسائي يف الكربى )9855(، وابن ماجه )3867( واللفظ أليب داود 

]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )656([.
)4( صحيح: رواه ابن السني يف عمل اليوم والليلة )71( وصححه األرناؤوط ]»زاد املعاد« )376/2([.

رواه النس�ائي يف الس�نن الك�ربى )10405(، والب�زار )6368(، ]»السلس�لة الصحيح�ة«  صحي�ح:   )5(
.])227(
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الفائدة السادسة: األذكار املطلقة: 
وهي �لأذك�ر غرُي �ملقيدِة بوقت: 

َساِن ، َثِقيَلَتاِن  عن أيب هريرَة m عن النَّبيِّ l قاَل: »َكِلَمَتاِن َخِفيَفَتاِن َعَل اللِّ
ِ َوبَِحْمِدِه«)1(. ِ اْلَعِظيِم، ُسْبَحاَن اللهَّ ِن: ُسْبَحاَن اللهَّ ْحَ يِف اْلِيَزاِن، َحبِيَبَتاِن إَِل الرهَّ

إَِل  اْلَكاَلِم  »َأَحبُّ   :l اهللِ  رسوُل  قاَل  قاَل:   m ُجنَدٍب  بِن  َسُمرَة  عن 
ِنهَّ  بَِأهيِّ َك  َيُضُّ اَل   ، َأْكَبُ  ُ َواللهَّ  ، ُ اللهَّ إاِلهَّ  إَِلَه  َواَل   ،ِ لِلهَّ ْمُد  َواْلَ  ،ِ اللهَّ ُسْبَحاَن  َأْرَبٌع:   ِ اللهَّ

َبَدْأَت«)2(.

 ،ِ اللهَّ ُسْبَحاَن  َأُقوَل:  ْن  »أَلَ  :l اهللِ  رسوُل  قاَل  قاَل:   m هريرَة  أيب  عن 
ْمُس«)3(. ، َأَحبُّ إَِلهَّ ِمهَّا َطَلَعْت َعَلْيِه الشهَّ ُ َأْكَبُ ، َواللهَّ ُ ِ، َواَل إَِلَه إاِلهَّ اللهَّ ْمُد لِلهَّ َواْلَ

َشْطُر  ُهوُر  »الطُّ  :l اهللِ  رسوُل  قاَل  قاَل:   m األشعريِّ  مالٍك  أيب  عن 
َمَواِت  ِن َأْو َتْأَلُ َما َبْيَ السهَّ ِ َتْآَلَ ْمُد لِلهَّ ِ َواْلَ ِ َتْأَلُ اْلِيَزاَن، َوُسْبَحاَن اللهَّ ْمُد لِلهَّ اإْلِيَمِن، َواْلَ
َأْو  َلَك  ٌة  ُحجهَّ َواْلُقْرآُن  ِضَياٌء،  ْبُ  َوالصهَّ ُبْرَهاٌن،  َدَقُة  َوالصهَّ ُنوٌر،  اَلُة  َوالصهَّ ْرِض،  َواأْلَ

َعَلْيَك، ُكلُّ النهَّاِس َيْغُدو: َفَبايٌِع َنْفَسُه، َفُمْعتُِقَها، َأْو ُموبُِقَها«)4(.

lِ ُسئَِل َأيُّ اْلَكاَلِم َأْفَضُل؟ َقاَل: »َما اْصَطَفى  عن أيب ذرٍّ m َأنَّ َرُسوَل اهللَّ
ِ َوبَِحْمِدِه«)5(. الُل ِلاََلئَِكتِِه َأْو لِِعَباِدِه ُسْبَحاَن اللهَّ

l فقال: »َأَيْعِجُز   ِ ا ِعْنَد َرُسوِل اهللَّ عن سعِد بِن أيب وّقاٍص m قاَل: ُكنَّ
َيْكِسُب  َفَسَأَلُه َسائٌِل ِمْن ُجَلَسائِِه َكْيَف  َأْلَف َحَسَنٍة«؟  َيْوٍم  َيْكِسَب ُكلهَّ  َأْن  َأَحُدُكْم 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )6406(، ومسلم )2694(.
)2( صحيح: رواه مسلم )2137(.
)3( صحيح: رواه مسلم )2695(.

)4( صحيح: رواه مسلم )223(.
)5( صحيح: رواه مسلم )2731(.
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طُّ َعْنُه  َأْو ُيَ َأْلُف َحَسَنٍة،  َلُه  َفُيْكَتُب  َتْسبِيَحٍة  ِماَئَة  »ُيَسبُِّح  َأْلَف َحَسَنٍة؟ َقاَل:  َأَحُدَنا 
َأْلُف َخِطيَئٍة«)1(.

َئٍة«)2(. طُّ َعْنُه َأْلُف َسيِّ ويف لفٍظ: »ُتْكَتُب َلُه َأْلُف َحَسَنٍة، َوُتَ

ِ اْلَعِظيِم َوبَِحْمِدِه،  عن جابٍر m عن النَّبيِّ l قاَل: »َمْن َقاَل: ُسْبَحاَن اللهَّ
نهَِّة«)3(. ُغِرَسْت َلُه َنْخَلٌة يِف اجْلَ

ْبَح  الصُّ َصىلَّ  ِحَي  ُبْكَرًة  ِعْنِدَها  ِمْن  َخَرَج   l النَّبيَّ  أن   p ُجَويريَة  عن 
اِل  َوِهَي يِف َمْسِجِدَها، ُثمَّ َرَجَع َبْعَد َأْن َأْضَحى َوِهَي َجالَِسٌة َفَقاَل: »َما ِزْلِت َعَل اْلَ
بِيُّ l »َلَقْد ُقْلُت َبْعَدِك َأْرَبَع َكِلَمٍت َثاَلَث  تِي َفاَرْقُتِك َعَلْيَها؟« َقاَلْت: َنَعْم َقاَل النَّ الهَّ
ِ َوبَِحْمِدِه َعَدَد َخْلِقِه َوِرَضا  : ُسْبَحاَن اللهَّ اٍت، َلْو ُوِزَنْت بَِم ُقْلِت ُمْنُذ اْلَيْوِم َلَوَزَنْتُهنهَّ َمرهَّ

َنْفِسِه، َوِزَنَة َعْرِشِه ، َوِمَداَد َكِلَمتِِه«)4(.

عن أيب أيوٍب األنصاريِّ m عن رسوِل اهللِ l قاَل: »َمْن َقاَل: اَل إَِلَه إاِلهَّ 
ٍء َقِديٌر َعْشَ ِمَراٍر، َكاَن  ْمُد، َوُهَو َعَل ُكلِّ َشْ يَك َلُه، َلُه اْلُْلُك َوَلُه اْلَ الُل َوْحَدُه اَل َشِ

َكَمْن َأْعَتَق َأْرَبَعَة َأْنُفٍس ِمْن َوَلِد إِْسَمِعيَل«)5(.

فقاَل:   l اهللِ  أعرايبٌّ إىل رسوِل  قاَل: جاَء   m بِن أيب وّقاٍص  عن سعِد 
َكبرًِيا  َأْكَبُ  الُل  َلُه،  يَك  َشِ اَل  َوْحَدُه  الُل  إاِلهَّ  إَِلَه  اَل  »ُقْل  َقاَل:  َأُقوُلُه:  َكاَلًما  ْمنِى  َعلِّ
ِكيِم«،  ِ اْلَعِزيِز اْلَ َة إاِلهَّ بِاللهَّ ِ َربِّ اْلَعاَلَِي، اَل َحْوَل َواَل ُقوهَّ ِ َكثرًِيا، ُسْبَحاَن اللهَّ ْمُد لِلهَّ َواْلَ

)1( صحيح: رواه مسلم )2698(.
الصحيح�ة«  ]»السلس�لة  للرتم�ذي  واللف�ظ  أمح�د )174/1(  و  الرتم�ذي )3463(،  رواه  )2( صحي�ح: 

.])3602(
 » والرتهي�ب  الرتغي�ب  ]»صحي�ح   ،)1847( واحلاك�م   ،)3465( الرتم�ذي  رواه  لغ�ريه:  صحي�ح   )3(

.])1540(
)4( صحيح: رواه مسلم )2726(.
)5( صحيح: رواه مسلم )2693(.
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نِي َواْهِديِن َواْرُزْقنِي«)1(. ُهمهَّ اْغِفْر ِل َواْرَحْ َقاَل َفَهُؤاَلِء لَِريبِّ َفاَم ِل؟ َقاَل: »ُقْل اللهَّ

عن أيب ذرٍّ m عن النَّبيِّ l أنه قاَل: »ُيْصبُِح َعَل ُكلِّ ُساَلَمى ِمْن َأَحِدُكْم 
ِليَلٍة َصَدَقٌة، َوُكلُّ َتْكبرَِيٍة  ِميَدٍة َصَدَقٌة، َوُكلُّ َتْ َصَدَقٌة، َفُكلُّ َتْسبِيَحٍة َصَدَقٌة، َوُكلُّ َتْ
َرْكَعَتاِن  َذلَِك  ِمْن  ِزُئ  َوُيْ اْلُْنَكِر َصَدَقٌة،  َعْن  ٌي  َوَنْ بِاْلَْعُروِف َصَدَقٌة،  َوَأْمٌر  َصَدَقٌة، 

َحى«)2(. َيْرَكُعُهَم ِمْن الضُّ

 ِ عن أيب سعيٍد اخُلدِريِّ m أن رسوَل اهللِ l قاَل: »َمْن َقاَل: َرِضيُت بِاللهَّ
نهَُّة«)3(. ٍد َرُسواًل؛ َوَجَبْت َلُه اجْلَ َربًّا، َوبِاإْلِْساَلِم ِديًنا، َوبُِمَحمهَّ

َك  َأُدلُّ َأاَل  َقْيٍس  ْبَن   ِ اللهَّ َعْبَد  »َيا  له:  قاَل   l النَّبيَّ  أن   m عن أيب موسى 
إاِلهَّ  َة  ُقوهَّ َواَل  َحْوَل  اَل  ُقْل  َقاَل:   !ِ اللهَّ َرُسوَل  َيا  َبَل  َفُقْلُت:  ِة؟  نهَّ اجْلَ ُكُنوِز  ِمْن  َكْنٍز  َعَل 

.)4(»ِ بِاللهَّ

ْسَتْغِفُر  ِ إيِنِّ أَلَ عن أيب هريرَة m قال: َسمعُت رسوَل اهللِ l يقوُل: »َواللهَّ
ًة«)5(. الَل َوَأُتوُب إَِلْيِه يِف اْلَيْوِم َأْكَثَر ِمْن َسْبِعَي َمرهَّ

َوإيِنِّ  َقْلبِي،  َعَل  َلُيَغاُن  ُه  »إِنهَّ قاَل:   l اهللِ  أن رسوَل   m امُلَزينِّ  األغرِّ  عن 
ٍة«)6(. ْسَتْغِفُر الَل يِف ُكلِّ َيْوٍم ِماَئَة َمرهَّ أَلَ

عن أيب هريرَة m أن رسوَل اهللِ l قاَل: »َمْن َصلهَّ َعَلهَّ َواِحَدًة، َصلهَّ الُل 
ا«)7(. َعَلْيِه َعْشً

)1( صحيح: رواه مسلم )2696(.
)2( صحيح: رواه مسلم )720(.

)3( صحي�ح: رواه أب�و داود )1529(، والنس�ائي يف الكربى )9833(، ]»السلس�لة الصحيحة« )334([، و 
رواه مسلم )1884( بلفظ )من رض باهلل ربًا وباإلسالم دينًا وبمحمد نبيًا وجبت له اجلنة(. 

)4( متفق عليه: رواه البخاري )6384(، ومسلم )2704( واللفظ له.
)5( صحيح: رواه البخاري )6307(.

)6( صحيح: رواه مسلم )2702(.
)7( صحيح: رواه مسلم )408(.
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الَل  َأْسَتْغِفُر  َقاَل:  »َمْن  يقوُل:   l النَّبيَّ  َسِمَع  أنه   m مسعوٍد  ابِن  عن 
ِمَن  ُذُنوُبُه وإْن كاَن فاّرًا  إَِلْيِه ثالثًا، ُغِفَرْت  َوَأُتوُب  وُم  اْلَقيُّ يُّ  إَِلَه إاِلهَّ ُهَو اْلَ الهَِّذي اَل 

الَزحف«)1(.
الفائدة السابعة: األذكاُر املُقيَّدُة: 

ِة، أو  ٍة إما يف األحواِل العاديَّ هذه بعُض األذكار التي ُتقاُل يف ُمناسباٍت خاصَّ
ِة، أو عنَد األموِر العارضِة. دَّ يف أوقاِت الشِّ

ِة:  1- �أذك�ُر �لأحو�ِل �لع�ديَّ

م� يقوُل �إذ� �أكَل طع�مً� �أو َلِب�َس ثوبً�: 

َقاَل:  ُثمهَّ  َطَعاًما  َأَكَل  »َمْن  l قاَل:  m أن رسوَل اهللِ  أنٍس  بِن  عن معاِذ 
ٍة، ُغِفَر َلُه َما  َعاَم َوَرَزَقنِيِه ِمْن َغرْيِ َحْوٍل ِمنِّي َواَل ُقوهَّ ِ الهَِّذي َأْطَعَمنِي َهَذا الطهَّ ْمُد لِلهَّ اْلَ
ِ الهَِّذي َكَسايِن َهَذا الثهَّْوَب َوَرَزَقنِيِه ِمْن  ْمُد لِلهَّ َم ِمْن َذْنبِِه، َوَمْن َلبَِس َثْوًبا َفَقاَل: اْلَ َتَقدهَّ

َم ِمْن َذْنبِِه«)2(. ٍة، ُغِفَر َلُه َما َتَقدهَّ َغرْيِ َحْوٍل ِمنِّي َواَل ُقوهَّ
م� يقوُل �إذ� َلِب�َس َثوبً� جديدً� وم� يق�ُل له: 

ُه  َسامَّ َثْوًبا  اْسَتَجدَّ  إَِذا   l  ِ اهللَّ َرُسوُل  َكاَن  قاَل:   m اخُلدِريِّ  1- عن أيب َسعيٍد 
ْمُد َأْنَت َكَسْوَتنِيِه َأْسَأُلَك  ُهمهَّ َلَك اْلَ ا َقِميًصا َأْو ِعاَمَمًة ُثمَّ َيُقوُل: » اللهَّ بِاْسِمِه إِمَّ
َأُبو  َقاَل  َلُه«،  ِه َوَشِّ َما ُصنَِع  َلُه، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َشِّ ِمْن َخرْيِِه َوَخرْيِ َما ُصنَِع 
بِيِّ l إَِذا َلبَِس َأَحُدُهْم َثْوًبا َجِديًدا ِقيَل َلُه: »ُتْبَل  َة َفَكاَن َأْصَحاُب النَّ َنْضَ

ِلُف اهلُل َتَعاىَل«)3(. َوخُيْ
)1( صحيح: رواه احلاكم يف املستدرك )1884(، ] )السلسلة الصحيحة« )2727(.

)2( حس�ن لغ�ريه: رواه أب�و داود )4023(، و الرتم�ذي )3458( واب�ن ماج�ه )3285(، وأمحد )439/3( 
واللفظ أليب داود ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )2164([.

)3( صحي�ح: رواه أب�و داود )4020(، و الرتم�ذي )1767(، وأمح�د )30/3( واللف�ظ أليب داود]»صحيح 
اجلامع« )4664([.
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ِ l بِثَِياٍب ِفيَها َخِيَصٌة َسْوَداُء َقاَل:  2- عن أمِّ خالٍد p قاَلت: » ُأيِتَ َرُسوُل اهللَّ
ِميَصَة؟« َفُأْسِكَت اْلَقْوُم َقاَل: »اْئُتويِن بُِأمِّ َخالٍِد«،  »َمْن َتَرْوَن َنْكُسوَها َهِذِه اْلَ
، َفَجَعَل َيْنُظُر إىَِل  َتْيِ بِيُّ l َفَأْلَبَسنِيَها بَِيِدِه َوَقاَل »َأْبِل َوَأْخِلِقي« َمرَّ َفُأيِتَ يِب النَّ

ِميَصِة َوُيِشرُي بَِيِدِه إَِلَّ َوَيُقوُل: »َيا ُأمهَّ َخالٍِد َهَذا َسَنا«)1( أي: حسن. َعَلِم اخْلَ
م� يقوُل عنَد دخوِل �لَبيِت: 

ُجُل َبْيَتُه َفَذَكَر  عن جابٍر m قالَ: َسمعُت النَّبيَّ l يقوُل: »إَِذا َدَخَل الرهَّ
ْيَطاُن: اَل َمبِيَت َلُكْم َواَل َعَشاَء، َوإَِذا َدَخَل َفَلْم  الَل ِعْنَد ُدُخولِِه َوِعْنَد َطَعاِمِه، َقاَل: الشهَّ
َيْذُكِر الَل ِعْنَد َطَعاِمِه،  َلْ  اْلَبِيَت، َوإَِذا  َأْدَرْكُتْم  ْيَطاُن:  َيْذُكِر الَل ِعْنَد ُدُخولِِه، َقاَل الشهَّ

َقاَل: َأْدَرْكُتِم اْلَبِيَت َواْلَعَشاَء«)2(.
م� يقوُل عنَد �خلروِج من �لبيِت: 

ُهمهَّ  »اللهَّ َقاَل:  إاِلَّ  َقطُّ  َبْيتِي  ِمْن   l بِيُّ النَّ َخَرَج  َما  قاَلت:   p سَلمَة  أمِّ  عن   -1
َأْجَهَل  َأْو  ُأْظَلَم،  َأْو  َأْظِلَم  َأْو   ، ُأَزلهَّ َأْو  َأِزلهَّ  َأْو   ، َأْو ُأَضلهَّ َأْن َأِضلهَّ  َأُعوُذ بَِك 

.)3(» َهَل َعَلهَّ َأْو ُيْ

ُجُل ِمْن َبْيتِِه َفَقاَل:  2- عن أنِس بِن مالٍك m أن النَّبيَّ l قاَل: »إَِذا َخَرَج الرهَّ
ِ، َقاَل: ُيَقاُل: ِحيَنئٍِذ ُهِديَت  َة إاِلهَّ بِاللهَّ ِ ، اَل َحْوَل َواَل ُقوهَّ ْلُت َعَل اللهَّ ِ، َتَوكهَّ بِْسِم اللهَّ
َوُكِفيَت َوُوِقيَت فيتنحى َلُه الشيطان، َفَيُقوُل َلُه َشْيَطاٌن آَخُر: َكْيَف َلَك بَِرُجٍل 

َقْد ُهِدَي َوُكِفَي َوُوِقَي«)4(.
)1( صحيح: رواه البخاري )5845(.

)2( صحيح: رواه مسلم )2018(.
)3( صحيح: رواه أبو داود )5094(، والرتمذي )3427(، وابن ماجه )3884(، والنسائي )5486(، وأمحد 

)321/6( واللفظ أليب داود ]»السلسلة الصحيحة« )3163([.
)4( صحيح: رواه أبو داود )5095(، والرتمذي )3426(، وابن ماجه )3886( واللفظ أليب داود، ]»صحيح 

الرتغيب والرتهيب« )1605([.
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م� يقوُل �إذ� �أر�َد دخوَل �خلالِء: 

ُهمهَّ إيِنِّ َأُعوُذ  اَلَء َقاَل: »اللهَّ l إَِذا َدَخَل اخْلَ بِيُّ  m قاَل: َكاَن النَّ عن أنٍس 
َبائِِث«)1(. ُبِث َواْلَ بَِك ِمْن اْلُ
م� يقول �إذ� خرج من �خلالء: 

بِيَّ l َكاَن إَِذا َخَرَج ِمْن اْلَغائِِط َقاَل: »ُغْفَراَنَك«)2(. عن عائشَة p َأنَّ النَّ
م� يقوُل عنَد دخوِل �مل�سجِد و�خلروِج منه: 

ُه َكاَن إَِذا َدَخَل امْلَْسِجَد َقاَل: »َأُعوُذ  1- عن عبِداهللِ بن عمَر n عن النَّبيِّ l َأنَّ
ِجيِم«)3(. ْيَطاِن الرهَّ ِ اْلَعِظيِم، َوبَِوْجِهِه اْلَكِريِم، َوُسْلَطانِِه اْلَقِديِم، ِمْن الشهَّ بِاللهَّ

ْم عل النبي l وليقل: اللهمهَّ افتح ل أبواب  2- »إذا دخل أحُدكُم السجَد َفْلُيَسلِّ
من  أسألك  إين  اللهمهَّ  وليقل:   l النبي  عل  م  فلُيَسلِّ خرج  وإذا  رحتك، 

فضلك«)4(. 
م� يقول عند روؤية �لهالل: 

ُهمهَّ  l َكاَن إَِذا َرَأى اهْلاَِلَل َقاَل: »اللهَّ بِيَّ m َأنَّ النَّ عن طلحَة بِن ُعبيِد اهللِ 
.)5(»ُ َك اللهَّ اَلَمِة َواإْلِْساَلِم، َربِّ َوَربُّ َأْهِلْلُه َعَلْيَنا بِاْلُيْمِن َواإْلِيَمِن، َوالسهَّ

م� يقول حي ي�سمع �لأذ�ن: 

»إَِذا  يقوُل:   l النَّبيَّ  َسِمَع  أنه   n العاِص  بِن  عمرو  بن  عبِداهللِ  عن   -1

)1( متفق عليه: رواه البخاري )142(، ومسلم )375(.
)2( حسن: رواه الرتمذي )7(، وأبو داود )30(، وابن ماجه )300(، والدارمي )680(، وأمحد )155/6(، 

]»صحيح اجلامع« )4707([.
)3( صحيح: رواه أبو داود )466(، ]»صحيح الرتغيب والرتهيب« )1606([.

)4( صحيح: رواه أبو داود )564(، وابن ماجه )377(، ]»صحيح اجلامع« ) 515([.
)5( صحيح لغريه: رواه الرتمذي )3451(، و الدارمي )1688( و أمحد )162/1(، ]»السلسلة الصحيحة« 

.])1816(
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َعَلهَّ  َصلهَّ  َمْن  ُه  َفإِنهَّ  ، َعَلهَّ وا  َصلُّ ُثمهَّ  َيُقوُل،  َما  ِمْثَل  َفُقوُلوا  َن  اْلَُؤذِّ َسِمْعُتُم 
ِة  نهَّ ا َمْنِزَلٌة يِف اجْلَ َ ا، ُثمهَّ َسُلوا الَل ِل اْلَوِسيَلَة َفإِنهَّ ا َعْشً َصاَلًة َصلهَّ الُل َعَلْيِه ِبَ
ِل  َسَأَل  َفَمْن  ُهَو،  َأَنا  َأُكوَن  َأْن  َوَأْرُجو   ،ِ اللهَّ ِعَباِد  ِمْن  لَِعْبٍد  إِالهَّ  َتْنَبِغي  اَل 

َفاَعُة«)1(. الشهَّ َلُه  ْت  َحلهَّ اْلَوِسيَلَة 

َداَء:  2- عن جابِر بِن عبِداهللِ n أن رسوَل اهللِ l قاَل: »َمْن َقاَل ِحَي َيْسَمُع النِّ
ًدا اْلَوِسيَلَة َواْلَفِضيَلَة،  مهَّ اَلِة اْلَقائَِمِة، آِت ُمَ ِة، َوالصهَّ امهَّ ْعَوِة التهَّ ُهمهَّ َربهَّ َهِذِه الدهَّ اللهَّ

ْت َلُه َشَفاَعتِي َيْوَم اْلِقَياَمِة«)2(. ُموًدا الهَِّذي َوَعْدَتُه ، َحلهَّ َواْبَعْثُه َمَقاًما َمْ

3- عن سعِد بِن أيب وّقاٍص m عن رسوِل اهللِ l أنه قاَل: »َمْن َقاَل ِحَي َيْسَمُع 
ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه،  مهَّ يَك َلُه، َوَأنهَّ ُمَ َن: َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلهَّ الُل َوْحَدُه اَل َشِ اْلَُؤذِّ

ٍد َرُسواًل، َوبِاإِلْساَلِم ِديًنا، ُغِفَر َلُه َذْنُبُه«)3(.  ِ َربًّا، َوبُِمَحمهَّ َرِضيُت بِاللهَّ
ِة:  دَّ 2- �لأذك�ُر �لتي ُتق�ُل يف �أوق�ِت �ل�سنِّ

م� يقوُل عنَد �لكرِب: 

1- عن ابِن عّباٍس n أن رسوَل اهللِ l َكاَن َيُقوُل ِعْنَد اْلَكْرِب: »اَل إَِلَه إاِلهَّ الُل 
َمَواِت،  ِليُم، اَل إَِلَه إاِلهَّ الُل َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، اَل إَِلَه إاِلهَّ الُل َربُّ السهَّ اْلَعِظيُم اْلَ

ْرِض، َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريِم«)4(. َوَربُّ اأْلَ

2- عن أنِس بِن مالٍك m قاَل: كاَن رسوُل اهلُل l إَِذا َكَرَبُه َأْمٌر َقاَل: »َيا َحيُّ َيا 
تَِك َأْسَتِغيُث«)5(. وُم بَِرْحَ َقيُّ

ُهمهَّ  اللهَّ اْلَْكُروِب:  »َدَعَواُت  قاَل:   l اهللِ  رسوَل  أن   m بكرَة  أيب  عن   -3
)1( صحيح: رواه مسلم )384(.

)2( صحيح: رواه البخاري )614(.
)3( صحيح: رواه مسلم )386(.

)4( متفق عليه: رواه البخاري )6346(، ومسلم )2730(.
)5( حسن: رواه الرتمذي )3524(، ]»صحيح اجلامع« )4777([.
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اَل  ُه،  ُكلهَّ َشْأيِن  ِل  َوَأْصِلْح   ، َعْيٍ َطْرَفَة  َنْفِس  إَِل  َتِكْلنِي  َفاَل  َأْرُجو،  َتَك  َرْحَ
إَِلَه إِالهَّ َأْنَت«)1(.

وِن إِْذ  l: »َدْعَوُة ِذي النُّ 4- عن سعِد بِن أيب وّقاٍص m قاَل: قاَل رسوُل اهللِ 
ُه  اِلَِي، َفإِنهَّ وِت: اَل إَِلَه إاِلهَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك إيِنِّ ُكْنُت ِمْن الظهَّ َدَعا َوُهَو يِف َبْطِن اْلُ

ٍء َقطُّ إاِلهَّ اْسَتَجاَب الُل َلُه«)2(. ا َرُجٌل ُمْسِلٌم يِف َشْ َلْ َيْدُع ِبَ
م� يقوُل �إذ� ر�َعه �سيٌء: 

ُك بِِه  عن ثوباَن m أن النَّبيَّ l كاَن إذا راَعه يشٌء قاَل: »هَو َربِّ اَل ُأْشِ
َشْيًئا«)3(.

م� يقوُل �إذ� �أ�س�َبه همٌّ �أو َحزٌن: 

َأَحًدا  َأَصاَب  »َما   :l اهللِ  قاَل رسوُل  قاَل:   m بِن مسعوٍد  عن عبِداهللِ 
بَِيِدَك  َناِصَيتِي  َأَمتَِك  َواْبُن  َعْبِدَك  َواْبُن  َعْبُدَك  إيِنِّ  ُهمهَّ  اللهَّ َفَقاَل  َحَزٌن  َواَل  َهمٌّ  َقطُّ 
ْيَت بِِه َنْفَسَك َأْو  َماٍض يِفهَّ ُحْكُمَك َعْدٌل يِفهَّ َقَضاُؤَك َأْسَأُلَك بُِكلِّ اْسٍم ُهَو َلَك َسمهَّ
ْمَتُه َأَحًدا ِمْن َخْلِقَك َأْو َأْنَزْلَتُه يِف ِكَتابَِك َأْو اْسَتْأَثْرَت بِِه يِف ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدَك َأْن  َعلهَّ
ُه  ي إاِلهَّ َأْذَهَب الُل َههَّ َعَل اْلُقْرآَن َربِيَع َقْلبِي َوُنوَر َصْدِري َوِجاَلَء ُحْزيِن َوَذَهاَب َهِّ َتْ
ُمَها؟ َفَقاَل »َيْنَبِغي  َنَتَعلهَّ َأاَل   :ِ َيا َرُسوَل اللهَّ َفِقيَل  َوَأْبَدَلُه َمَكاَنُه َفَرًجا«، َقاَل:  َوُحْزَنُه 

َمَها«)4(. َيَتَعلهَّ ِلَْن َسِمَعَها َأْن 

)1( حسن: رواه أبو داود )5090(، وأمحد )42/5(، والبخاري يف األدب املفرد ) 701(، ]»صحيح اجلامع« 
.])3388(

)2( صحي�ح: رواه الرتم�ذي )3505(، والنس�ائي يف الك�ربى )10492(، وأمح�د )170/1(، ]»صحي�ح 
الرتغيب والرتهيب« )1644([.

)3( صحي�ح: رواه النس�ائي يف الك�ربى )10493(، والطرباين يف »الش�اميي« ) 424( بلفظ: )اهلل اهلل ريب ال 
أرشك به شيئا(، ]»السلسلة الصحيحة« )2070([.

)4( صحيح: رواه أمحد )391/1(، وأبو يعىل )5297(، ]»السلسلة الصحيحة« )199([.
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م� يقوُل �إذ� خ�َف قومً�: 

ُهمهَّ  1- عن أيب موسى األشعريِّ m أن النَّبيَّ l كاَن إذا خاَف َقومًا قاَل: »اللهَّ
وِرِهْم«)1(. ا َنْجَعُلَك يِف ُنُحوِرِهْم، َوَنُعوُذ بَِك ِمْن ُشُ إِنهَّ

ُهمهَّ اْكِفنِيِهْم بَِم ِشْئَت«)2(. 2- »اللهَّ
 : م� يقوُل عنَد لق�ِء �لَعدونِّ

َأْنَت  ُهمهَّ  l إذا َغزا قاَل: »اللهَّ 1- عن أنِس بِن مالٍك m قاَل: كاَن رسوُل اهللِ 
َعُضِدي، َوَنِصرِيي، بَِك َأُحوُل، َوبَِك َأُصوُل، َوبَِك ُأَقاتُِل«)3(.

إِْبَراِهيُم  َقاهَلَا  خب(  حب  جب  يئ  )ىئ   :n عّباٍس  ابِن  عن   -2
ی  ىئ  )ىئ  قالوا:  حَي   l ٌد  مَّ حُمَ َوَقاهَلَا  اِر  النَّ يِف  ُأْلِقَي  ِحَي   q

خب(  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 
]آل عمران[«)4(.

 : ما يقوُل عنَد طلِب النهَِّص عل الَعدوِّ

l يوَم األحزاِب عىل  n قاَل: دعا رسوُل اهللِ  بن أيب أوىف  عن عبِداهللِ 
ُهمهَّ  ْحَزاَب، اللهَّ ُهمهَّ اْهِزْم اأْلَ يَع اْلَِساِب، اللهَّ ُهمهَّ ُمْنِزَل اْلِكَتاِب، َسِ امُلشِكَي فقاَل: »اللهَّ

ْم«)5(. اْهِزْمُهْم َوَزْلِزْلُ

)1( صحيح: رواه أبو داود )1537(، والنس�ائي يف الكربى )8631(، وأمحد )414/4(، ]»صحيح اجلامع« 
.])4706(

)2( صحيح: رواه مسلم )3005(.
)3( صحي�ح: رواه الرتم�ذي )3584(، وأبو داود )2632(، وأمح�د )184/3( واللفظ أليب داود ]»صحيح 

اجلامع« )4757([.
)4( صحيح: رواه البخاري )4563(.

)5( متفق عليه: رواه البخاري )2933(، ومسلم )1742( واللفظ للبخاري.
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م� يقوُل �إذ� َغَلبه �أمٌر: 

عن أيب هريرَة m قاَل: قاَل رسوُل اهللِ l: »اْلُْؤِمُن اْلَقِويُّ َخرْيٌ َوَأَحبُّ إَِل 
ِ، َواَل  ، اْحِرْص َعَل َما َيْنَفُعَك، َواْسَتِعْن بِاللهَّ ِعيِف، َويِف ُكلٍّ َخرْيٌ ِ ِمْن اْلُْؤِمِن الضهَّ اللهَّ
 ِ َر اللهَّ ٌء َفاَل َتُقْل َلْو َأينِّ َفَعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا، َوَلِكْن ُقْل َقدهَّ َتْعَجْز، َوإِْن َأَصاَبَك َشْ

ْيَطاِن«)1(. َوَما َشاَء َفَعَل، َفإِنهَّ َلْو َتْفَتُح َعَمَل الشهَّ
م� يقوُل ويَفعُل من �أَذَنَب ذنبً�: 

َعْبٍد  ِمْن  »َما  يقوُل:   l اهللِ  رسوَل  َسمعُت  قاَل:   m بكٍر  أيب  عن 
، إِالهَّ َغَفَر  َ ، ُثمهَّ َيْسَتْغِفُر اللهَّ ُهوَر، ُثمهَّ َيُقوُم َفُيَصلِّ َرْكَعَتْيِ ُيْذنُِب َذْنًبا، َفُيْحِسُن الطُّ

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڤ  اآْلَيَة:  َهِذِه  َقَرَأ  ُثمهَّ  َلُه،  الُل 
ڄ( ]آل عمران:135[«)2(.

م� يقوُل من عليه ديٌن َعَجَز عنه: 

1- عن علٍّ m أن ُمكاَتبًا جاَءه فقاَل: إيِنِّ َقْد َعَجْزُت َعْن ِكَتاَبتِي َفَأِعنِّي، َقاَل: 
َجَبِل ِصرٍي  ِمْثُل  َعَلْيَك  َكاَن  َلْو   l  ِ َرُسوُل اهللَّ َمنِيِهنَّ  َعلَّ َكِلاَمٍت  ُمَك  ُأَعلِّ َأاَل 
َوَأْغنِنِي  َحَراِمَك،  َعْن  بَِحاَللَِك  اْكِفنِي  ُهمهَّ  اللهَّ »ُقْل  َقاَل:  َعْنَك؟  اهلُل  اُه  َأدَّ َدْيًنا 

ْن ِسَواَك«)3(. بَِفْضِلَك َعمهَّ

بَِك  َأُعوُذ  إيِنِّ  ُهمهَّ  »اللهَّ يقوُل:   l النَّبيُّ  كاَن  قاَل:   m مالٍك  بِن  أنِس  عن   -2
َوَغَلَبِة  ْيِن،  الدهَّ َوَضَلِع  َواْلُبْخِل،  ْبِن  َواجْلُ َواْلَكَسِل،  َواْلَعْجِز  َزِن،  َواْلَ اْلَمِّ  ِمْن 

َجاِل«)4(. الرِّ
)1( صحيح: مسلم )2664(.

)2( صحيح: رواه أبو داود )1521(، والرتمذي )406(، و ابن ماجه ) 1395( وأمحد )10/1(، ]»صحيح 
الرتغيب والرتهيب« )1621(.

)3( حسن: رواه الرتمذي )3563(، وأمحد )153/1(، ]»السلسلة الصحيحة« )266([
)4( صحيح: رواه البخاري )6369(.
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م� يقوُل من �أ�س�َبته نكبٌة �سغريٌة �أو كبريٌة: 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  )ڤ  تعاىل:  اهلُل  قاَل   -1
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ 

ڍ( ]البقرة[.
ُتِصيُبُه  َعْبٍد  ِمْن  »َما  l يقوُل:  p قاَلت: َسمعُت رسوَل اهللِ  2- عن أمِّ سَلمَة 
ُهمهَّ ْأُجْريِن يِف ُمِصيَبتِي َوَأْخِلْف ِل  ا إَِلْيِه َراِجُعوَن اللهَّ ِ َوإِنهَّ ا لِلهَّ ُمِصيَبٌة، َفَيُقوُل: إِنهَّ

ا ِمْنَها«)1(. ا ِمْنَها، إاِلهَّ َآَجَرُه الُل يِف ُمِصيَبتِِه، َوَأْخَلَف َلُه َخرْيً َخرْيً
يط�ِن وَو�س�و�ِسه:  م� يقوُل َلَطِرد �ل�سَّ

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  )ہ  تعاىل:  اهلُل  قاَل   -1
ڭ ڭ( ]فصلت[.

2- األذاُن، واملحافظُة عىل األذكاِر، وتالوُة القرآِن، وآية الكريس، ونحُو ذلَك مما 
سيأيت إن شاَء اهلُل.

م� يقوُل عنَد �لَغ�سِب: 

بِيِّ l: َوَنْحُن ِعْنَدُه  ٍد m قاَل: اْسَتبَّ َرُجاَلِن ِعْنَد النَّ عن سليامَن بن رُصَ
ْعَلُم  l: »إيِنِّ أَلَ بِيُّ رَّ َوْجُهُه َفَقاَل النَّ ا َيُسبُّ َصاِحَبُه ُمْغَضًبا َقْد امْحَ ُجُلوٌس َوَأَحُدمُهَ

ِجيِم«)2(. ْيَطاِن الرهَّ ِ ِمْن الشهَّ َكِلَمًة َلْو َقاَلَا َلَذَهَب َعْنُه َما َيُِد، َلْو َقاَل: َأُعوُذ بِاللهَّ
3- �أذك�ُر �لأموِر �لع�ر�سِة: 

يكِة، وَنهيَق �حَلمرِي، وُنب�َح �لكالِب:  ي�َح �لدنِّ م� يقوُل �إذ� �َسِمَع �سِ

َيَكِة َفاْسَأُلوا الَل  1- عن أيب هريرَة m أن النَّبيَّ l قاَل: »إَِذا َسِمْعُتْم ِصَياَح الدِّ
ْيَطاِن  ِ ِمْن الشهَّ ُذوا بِاللهَّ ا َرَأْت َمَلًكا َوإَِذا َسِمْعُتْم َنِيَق اْلَِمِر َفَتَعوهَّ َ ِمْن َفْضِلِه َفإِنهَّ

)1( صحيح: رواه مسلم )918(.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )6115(، ومسلم )2610( واللفظ للبخاري
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ُه َرَأى َشْيَطاًنا«)1(. َفإِنهَّ

2- عن جابِر بِن عبِداهللِ n قاَل: قاَل رسوُل اهللِ l: »إَِذا َسِمْعُتْم ُنَباَح اْلِكاَلِب، 
نهَّ َيَرْيَن َما اَل َتَرْوَن«)2(. ُ ِ، َفإِنهَّ ُذوا بِاللهَّ ْيِل، َفَتَعوهَّ ُمِر بِاللهَّ َوَنِيَق اْلُ

م� يقول عند �لقي�م من �ملجل�س: 

ِلٍس َفَكُثَر ِفيِه  عن أيب هريرَة m قاَل: قاَل رسوُل اهللِ l: »َمْن َجَلَس يِف َمْ
ُهمهَّ َوبَِحْمِدَك، َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه  ِلِسِه َذلَِك: ُسْبَحاَنَك اللهَّ َلَغُطُه، َفَقاَل َقْبَل َأْن َيُقوَم ِمْن َمْ

ِلِسِه َذلَِك«)3(. إاِلهَّ َأْنَت، َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب إَِلْيَك، إاِلهَّ ُغِفَر َلُه َما َكاَن يِف َمْ
ع�ِء على من َظَلَم �مل�سلِمَي:  م� يقوُل من �لدُّ

فقال:  اخلندق  يوم   l النبي  مع  كّنا  قاَل:   m طالٍب  أيب  بِن  علِّ  عن   -1
َغاَبْت  َحتهَّى  اْلُوْسَطى  َصاَلِة  َعْن  َشَغُلوَنا  َكَم  َناًرا  ْم  َوُبُيوَتُ ُقُبوَرُهْم  الُل  »َمأَلَ 

ْمُس«)4(. الشهَّ

ُهمهَّ اْجَعْلَها ِسنَِي َكِسنِي ُيوُسَف«)5(. ، اللهَّ ُهمهَّ اْشُدْد َوْطَأَتَك َعَل ُمَضَ 2- »اللهَّ
 :�ً رَع تكبُّ َح وخ�لَف �ل�سَّ م� يقوُل ملن ُن�سِ

lِ بِِشاَملِِه َفَقاَل:  عن سلمَة بن األكوِع m َأنَّ َرُجاًل َأَكَل ِعْنَد َرُسوِل اهللَّ
َفاَم  َقاَل   ، اْلِكرْبُ إاِلَّ  َمَنَعُه  َما  اْسَتَطْعَت«،  »اَل  َأْسَتِطيُع، قال:  اَل  بَِيِمينَِك«، قال:  »ُكْل 

َرَفَعَها إىَِل ِفيِه )6(.
)1( متفق عليه: رواه البخاري )3303(، ومسلم )2729( واللفظ للبخاري

)2( صحيح: رواه أبو داود )5103(، وأمحد )306/3( واللفظ أليب داود ]»صحيح اجلامع « )620([.
)3( صحيح: رواه الرتمذي )3433(، والنسائي يف الكربى )10230(، وأمحد ) 494/2(]»صحيح الرتغيب 

والرتهيب« )1516([.
)4( متفق عليه: رواه البخاري )6396(، ومسلم )627( واللفظ للبخاري.

)5( متفق عليه: رواه البخاري )1006(، ومسلم )675(.
)6( صحيح: رواه مسلم )2021(.
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م� يقوُل �إذ� �َسَرَع يف �إز�لِة �ملُنكِر: 

اْلَكْعَبِة  َوَحْوَل  َة  َمكَّ  l بِيُّ  النَّ »َدَخَل  قاَل:   m مسعوٍد  بِن  عبِداهللِ  عن 
)ڱ ڱ  َيُقوُل:  َيِدِه، َوَجَعَل  بُِعوٍد يِف  َيْطُعُنَها  َفَجَعَل  ُنُصًبا،  وَن  ِماَئٍة َوِستُّ َثاَلُث 

ڱ ڱ( ]اإلرساء:81[«)1(.
َنَع �إليه َمعروفً�:  م� َيقوُله �لإن�س�ُن ملن �سَ

اَلَء َفَوَضْعُت َلُه َوُضوًءا، َقاَل: »َمْن  l َدَخَل اخْلَ بِيَّ 1- عن ابِن عّباٍس n: َأنَّ النَّ
يِن«)2(. ْهُه يِف الدِّ ُهمهَّ َفقِّ ، َفَقاَل: اللهَّ َوَضَع َهَذا؟ َفُأْخِبَ

َمْعُروٌف،  إَِلْيِه  »َمْن ُصنَِع   :l n قاَل: قاَل رسوُل اهللِ  بِن زيٍد  2- عن أسامَة 
َناِء«)3(. ا، َفَقْد َأْبَلَغ يِف الثهَّ َفَقاَل لَِفاِعِلِه: َجَزاَك الُل َخرْيً

َأْلًفا،  َأْرَبِعَي   l بِيُّ  النَّ ِمنِّي  اْسَتْقَرَض  قاَل:   m ربيعَة  أيب  بن  عبِداهللِ  عن   -3
َجَزاُء  َم  إِنهَّ َوَمالَِك،  َأْهِلَك  يِف  َلَك  الُل  »َباَرَك  َوَقاَل:   ، إَِلَّ َفَدَفَعُه  َماٌل  َفَجاَءُه 

َداُء«)4(. ْمُد َواأْلَ َلِف اْلَ السهَّ
م� يقوُله �إذ� ر�أى �لب�كورَة من �لثَّمر: 

m أنه قال: كاَن الّناُس إذا رَأوا أوَل الثَّمِر جاؤوا به إىل  عن أيب هريرَة 
ُهمهَّ َباِرْك َلَنا يِف َثَمِرَنا، َوَباِرْك َلَنا يِف  l قاَل: »اللهَّ النَّبيِّ l فإذا أخَذُه رسوُل اهللِ 
َلُه  َولِيٍد  َأْصَغَر  َيْدُعو  ُثمَّ  َقاَل:  َنا«  ُمدِّ يِف  َلَنا  َوَباِرْك  َصاِعَنا،  يِف  َلَنا  َوَباِرْك  َمِديَنتَِنا، 

)1( متفق عليه: رواه البخاري )2478(، ومسلم )1781( واللفظ للبخاري.
)2( متفق عليه: رواه البخاري )143(، ومسلم )2477( واللفظ للبخاري.

)3( صحي�ح: رواه الرتم�ذي )2035(، والنس�ائي يف الك�ربى )10008(، ]»صحيح الرتغي�ب والرتهيب« 
.])969(

)4( صحي�ح: رواه النس�ائي )4683(، واب�ن ماج�ه )2424(، وأمح�د )36/4( واللفظ للنس�ائي ]»صحيح 
الرتغيب والرتهيب« )1757([.
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َمَر )1(. َفُيْعِطَيِه َذلَِك الثَّ
ه:  م� َيفعُله �إذ� �أت�ُه �أمٌر َي�سرُّ

َ بِِه َخرَّ َساِجًدا  ُه َأْو ُبشِّ عن أيب بكرَة m: »أن النَّبيَّ l َكاَن إَِذا َأَتاُه َأْمٌر َيُسُّ
ِ َتَباَرَك َوَتَعاىَل«)2(. ُشْكًرا هلِلَّ

روِر:  ِب و�ل�سُّ م� ُيق�ُل عنَد �لتَّعجُّ

بِيُّ l يِف َطِريٍق ِمْن ُطُرِق امْلَِديَنِة َوُهَو ُجُنٌب،  ُه َلِقَيُه النَّ 1- عن أيب ُهريرَة m: َأنَّ
بِيُّ l َفَلامَّ َجاَءُه، َقاَل: »َأْيَن ُكْنَت َيا َأَبا  َدُه النَّ َفاْنَسلَّ َفَذَهَب َفاْغَتَسَل، َفَتَفقَّ
َحتَّى  ُأَجالَِسَك  َأْن  َفَكِرْهُت  ُجُنٌب  َوَأَنا  َلِقيَتنِي   ِ اهللَّ َرُسوَل  َيا  َقاَل:  ُهَرْيَرَة؟« 

ِ إِنهَّ اْلُْؤِمَن اَل َيْنُجُس«)3(. ِ l: »ُسْبَحاَن اللهَّ َأْغَتِسَل، َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ

ْقَت نَِساَءَك؟ َفَرَفَع  ِ َأَطلَّ 2- عن ابِن عّباٍس n: -وفيه- قاَل ُعمُر »َيا َرُسوَل اهللَّ
.)4(».. ُه َفَقاَل: اَل، َفُقْلُت: اهلُل َأْكرَبُ إَِلَّ َبَصَ

ح�َب و�مَلطَر:  م� يقوُل �إذ� ر�أى �ل�سَّ

بِيَّ l َكاَن إَِذا َرَأى َسَحاًبا ُمْقباًِل ِمْن ُأُفٍق ِمْن اآْلَفاِق  عن عائشَة p َأنَّ النَّ
ا َنُعوُذ بَِك ِمْن َشِّ  ُهمهَّ إِنهَّ َتَرَك َما ُهَو ِفيِه َوإِْن َكاَن يِف َصاَلتِِه َحتَّى َيْسَتْقبَِلُه َفَيُقوُل: »اللهَّ
َوَلْ  الُل َعزهَّ َوَجلهَّ  َكَشَفُه  َوإِْن  َثاَلَثًة،  َأْو  َتْيِ  َمرهَّ ُهمهَّ  »اللهَّ َقاَل:  َأْمَطَر  َفإِْن  بِِه«،  ُأْرِسَل  َما 

.)5(»َ ُيْمِطْر َحَِد اللهَّ

)1( صحيح: رواه مسلم )1373(.
)2( حسن: رواه الرتمذي )1578(، وأبو داود )2774(، وابن ماجه )1394( واللفظ له ]»صحيح اجلامع« 

.])4701(
)3( متفق عليه: رواه البخاري )283(، ومسلم )371(، واللفظ له.

)4( صحيح: رواه البخاري )89(
)5( صحي�ح: رواه البخ�اري يف األدب املفرد )686(، النس�ائي يف الكربى )10750(، و ابن ماجه )3889(

]»السلسلة الصحيحة« )2757([.
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يُح:  م� يقوُل �إذ� ه�َجِت �لرنِّ

إيِنِّ  ُهمهَّ  »اللهَّ يُح قال:  الرِّ َعَصَفِت  إَِذا   l بِيُّ  النَّ َكاَن  p قاَلت:  عن عائشَة 
َها َوَشِّ َما  َها، َوَخرْيَ َما ِفيَها، َوَخرْيَ َما ُأْرِسَلْت بِِه، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َشِّ َأْسَأُلَك َخرْيَ

ِفيَها، َوَشِّ َما ُأْرِسَلْت بِِه«)1(.

ه ل؛ سائاًل اهلل -سبحاَنه- أن َينَفَع به  َ هذا آِخُر ما أعاَنني اهلُل تعاىل عليه، ويسَّ
كلَّ ناظٍر فيه، وأن يّدِخَره ل إىل يوِم القيامِة؛ يوَم ال ينفُع ماٌل وال بنوَن إال َمن أتى 

اهلَل بقلٍب سليم.

وآخُر دعوانا أِن احلمُد هللِ ربِّ العاملَِي

)1( صحيح: رواه مسلم )899(.



519 الدعاء النافع

الفهار�س العامة
الآيات • فهر�س 

الأحاديث • فهر�س 
الآثار • فهر�س 

الفوائد • فهر�س 
املو�ضوعات • فهر�س 
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فهر�س الآيات
رقم ال�ضفحة رقمها  الآية 

�سورة الفاحتة 

67 ����������������������� 6-5 )ٿ ٿ ٿ ٿ(.

235 ،233����������������� 6 )ٹ ٹ ٹ ( 

238 ،231��������������� 7-6 )ٹ ٹ ٹ( 

239 ����������������������� )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ(. 7

�سورة البقرة

449 ���������������������� 10 .)ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ(.

482 ���������������������� 10 )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ( 

289 ��������������������13-11 .)ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ( 

78 ������������������������ 31 .)ڦ ڦ ڄ ڄ(  

 78 ������������������������ )ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے(  34

82 ������������������������ 37 )ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب ( 

247 ��������������������39-38 )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ(.

158 ��������������������� 100 .)ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( 

323 ��������������������� )ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى(  105

363 ،322 ،286 �������� )ک ک ک ک گ گ گ(  109

363 ،286��������������� )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ(. 120

92 ����������������������� 124. )ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓپ.(.

95 ����������������������� )ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ(  125

199  ��������������������� )ۉ ې ې ې ې(. 125
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95 ����������������������� 126 .)ېئ ىئ ىئ ىئ ی(  

96 ����������������������� 126. )ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ(.

96 ����������������������� 126  )ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث ( 

472 ������������������128-127 )پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ(. 

96 ����������������������� 130 .)گ ڳ ڳ ڳ ڳ ( 

498 ��������������������� 137 )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ(.

422 ��������������������� 143  )ڄ ڄ ڄ ڄ( 

422 ��������������������� .)ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ(. 143

222 ��������������������� 152 .)ى ائ ائ ەئ ەئ وئ( 

،342 ،334 ،333 ����157-155 .)ڤ ڤ( 

514  ������������������������  

 31 ����������������������� 172 .)چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( 

438 ،369��������������� 183 .)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( 

366 ��������������������� 184 .)ک ک ک گ گ گ گ ڳ (  

460 ��������������������� )ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ(. 184

367 ��������������������� .)ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں(. 185

،76 ،51 ،31 ،14 ������� )ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ(. 186

 ،159 ،151 ،131 ،115 ���  

173 ������������������������  

371 ��������������������� )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ(. 187

284 ��������������������� 190 .)وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ(.

282 ��������������������� 195 .)ھ ھ ھ ھ ے ے ( 

453 ��������������������� 197 )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ.( 
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439 ��������������������� .)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ(. 197

314 ��������������������� .)ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ(. 197

368 ��������������������� )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ(. 197

255 ��������������������� 199 .)ک ک گ گ گ گ ڳ( 

223 ��������������������� .)ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ(. 200

473 ��������������������� 201 )ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې( 

326 ��������������������� 201 .)ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ( 

495 ��������������������� 201 )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ( 

84 �����������������������  )ڇ ڇ ڇ ڇ(.. 213

85 ����������������������� .)ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ(. 213

286 ��������������������� )ک ک ک ک گ گ گ (. 217

322 ��������������������� )ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ(. 217

198 ��������������������� 219 .)ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ(  

386 ��������������������� 222 )ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ( 

288 ��������������������� 249 .)ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ(  

287 ������������������251-250 .)گ گ گ گ( 

413 ������������������251-250 )گ گ گ گ(. 

466 ��������������������� 255 )ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ( 

500 ��������������������� )ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ(. 255

392 ��������������������� 261 .)چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( 

232 ��������������������� 272 .)چ چ چ ڇ ڇ( 

392 ��������������������� 274 )ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ( 

275 ��������������������� .)ڌ ڌ ڎ(  276
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.)ۀ ہ ہ ہ ہ ھ(. 279-278������������������ 275

)ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں(. 286-285������������466، 489

327 ��������������������� 286 )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ( 

473 ��������������������� 286 )ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ( 

299 ��������������������� 286 )ې ې ې ى ى ائ ائ(.

76 ����������������������� 286 .)مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت( 

295 ��������������������� .)ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ(. 299

�سورة اآل عمران 

473 ،452 ،443 ���������� 8 )ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ( 

473 ����������������������� 9 )ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ( 

288 ���������������������� .)گ گ گ ڳ ڳ(. 13

 128 ���������������������� .)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ(. 14

472 ���������������������� 16 )ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ( 

422 ���������������������� 18 .)ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( 

 313 ���������������������� .)ڃ ڃ چ چ چپ.(  19

281 ���������������������� 19 .)ڃ ڃ چ چ چپ.(  

82 ������������������������ 33 .)ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ( 

74 ������������������������ 37  )جب حب خب(. 

109 ��������������������38-37 .)ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی( 

.73 ��������������������� )ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی(. 39-37

474 ���������������������� 38 )پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ (.

110 ���������������������� 38 .)پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ (.

109 ��������������������41-39 .)ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ( 
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472 ���������������������� 53 )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ( 

28 ������������������������ 53 .)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ(  

194 ���������������������� 53 )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ( 

93 ��������������������� .)ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ (. 68-67

314 ���������������������� 85 )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( 

281 ���������������������� 85 .)ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( 

391 ���������������������� )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ(. 92

95 ������������������������ .)ہ ہ ہ ھ(. 97

319 ��������������������� )ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ(. 103

11 ،7 �������������������� 102 .)ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ( 

285 ��������������������� 118 )ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ( 

337 ��������������������� 120 .)ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى( 

337 ��������������������� 120 )ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ( 

288 ��������������������� .)ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ(. 123

149 ��������������������� 123 .)ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ(.

166 ��������������������� )گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ(. 126

288 ��������������������� 126 )گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ( 

253 ��������������������� 135 .)ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ(.

260 ��������������������� )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ(. 135

80 ����������������������� 135 .)ڃ ڃ چ چ چ(  

382 ��������������������� 135 )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ( 

.513 ��������������������� 135 .)ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ( 

244 ��������������������� 139 )ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ( 
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325 ��������������������� 143 .)ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( 

335 ��������������������� 146  )ۅ ۉ ۉ ( 

260 ��������������������� 147 .)ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ( 

 412 ��������������������� 147 )ې ې ې ى(.

288 ��������������������� 158 .)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ( 

267 ��������������������� .)ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ.(  159

343 ��������������������� 165 )ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب(.

.97 ����������������������� 173 .)ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ( 

278 ��������������������� 173 )ىئ يئ جب حب( 

512 ��������������������� 173 )ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ( 

97 ��������������������174-173 .)ېئ ېئ ېئ ىئ( 

472 ��������������������� 147 )ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ( 

512 ��������������������� 173 )ىئ يئ جب حب (  

395 ��������������������� 180 .)ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ(.

398 ،69 ���������������� 185 .)ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ(  

453 ��������������������� 185 .)ں ں ڻ ڻ(.( 

337 ��������������������� 186 .)ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ (  

339 ،337 ،333 �������� 186 .)ۈ ۈ ٴۇ ۋ( 

473 ������������������194-191 .)ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ( 

 77 ��������������������194-192 .)ھ ھ ھ ے ے ۓ( 

 194 ��������������������� 193 )ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ( 

415 ��������������������� 196 )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ (.

335 ��������������������� 200 )ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ(.
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�سورة الن�ساء

11 ،7 ���������������������� 1 .)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ(.

295 ���������������������� 12 .)ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( 

381 ������������������� 18-17. .)چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ(.

382 ���������������������� .)ک ک گ گ گ(. 18

 ،76 ،66 ،51 ،17 ،9 ����� 32 .)ڭ ڭ ڭ ۇ( 

 ،159 ،139 ،131 ،123 ���  

206 ،197 ،167 �����������  

.283 ���������������������� 36 .)ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ( 

198 ��������������������� )ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ(. 43 

186 ���������������������� .)ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے(. 48

96 ������������������������ 54 .)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ(.

498 ���������������������� 54 )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( 

284 ���������������������� .)ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ(. 58

411 ���������������������� 66 )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ( 

238 ���������������������� 69 .)ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ( 

415 ���������������������� 76 )ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ( 

326 ���������������������� 77 .)ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک( 

405 ���������������������� )ٱ	ٻ	ٻ	ٻ	ٻ	پ(	 80

322 ،286���������������� .)ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ(. 89

282 ���������������������� .)ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ(  90

384 ��������������������� 100 )ى ائ ائ ەئ ەئ وئ(.

459 ��������������������� )ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب (. 101

459 ��������������������� 101 )حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت( 
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223 ��������������������� .)گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ(. 103

259 ،68 ���������������� 110 .)گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( 

421 ��������������������� 113 .)ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ( 

417 ��������������������� 115 .)ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( 

92 ����������������������� 125 .)ں ں ڻ ڻ ( 

369 ��������������������� )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ(. 131

355 ��������������������� 140. )ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ(.

57 ����������������������� .)ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ(. 153

427 ��������������������� 162 )ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ی( 

116 ��������������������� 163 .)ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ( 

132 ��������������������� )ڃ چ چ چ (. 164

196 ��������������������� 171 .)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ(  

235 ��������������������� 175 .)ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ( 

�سورة املائدة 

)ڍ ڍ ڌ ڌ(. 3����������������������� 313

263 ����������������������� 3 )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ( 

140 ������������������� 16-15. .)ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ(.

321 ���������������������� 33 )چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( 

191 ���������������������� )ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ(. 35

315 ���������������������� 38 )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( 

363 ���������������������� )ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ(. 82

248 ���������������������� 69  )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى( 
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198 ��������������������91-90 )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ( 

315 ��������������������91-90 .)ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ( 

184 ، 26 ���������������� 118  )وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ( 

�سورة الأنعام

 )ڭ ڭ(. 6������������������������� 81

117 ���������������������� )وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ(. 17

421 ���������������������� 35 )حج مج جح مح ( 

426 ���������������������� 36 .)ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ (.

248 ���������������������� 48 .)ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ (  

379 ���������������������� 54 )ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ( 

355 ���������������������� 68 .)ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی( 

822 ���������������������� 82 .)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ( 

425 ���������������������� 83 )ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ(.

115 ���������������������� 84 .)چ چ چ ڇ ڇ ڇ( 

333 ��������������������� 106 )ڳ ڱ ڱ( 

286 ��������������������� .)ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ(. 118

426 ،227��������������� 122 .)ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں( 

314 ��������������������� .)ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی(. 151

416 ��������������������� 153 .)چ چ چ چ ڇ ڇ(.

12 ��������������������163-162 .)ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ( 

13 ����������������������� 194 )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې( 
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�سورة الأعراف

436 ����������������������� 8 )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ( 

78 ����������������������13-12 .)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ( 

78 ����������������������15-14 )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( 

486 ،78 ���������������17-16 )چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( 

 78 ������������������������ 19 )ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے( 

448 ���������������������� 19 )ٱ ٻ ٻ(.

79 ����������������������22-20 .)ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( 

80 ������������������������ 23 )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ( 

 ،251 ،134 ،102 ،82 ��� 23 )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ (.

472 ������������������������  

443 ���������������������� .)ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ(. 26

248 ���������������������� 35 )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ( 

233 ���������������������� .)وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ(. 43

115 ،58 ،25 ������������ 55 .)ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ( 

14 ����������������������56-55 )ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ( 

85 ������������������������ 59 )ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( 

.85 ������������������������ 59 )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ( 

86 ������������������������ 60 )چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ( 

85 ����������������������62-61 )ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ( 

347 ��������������������99-96 )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ( 

494 ������������������122-117 )ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ( 
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408 ������������������122-121 )ٱ ٻ ٻ ٻ( 

412 ��������������������� )ژ ژ ڑ ڑ ک ک (. 126

286 ��������������������� 127 .)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ( 

289 ��������������������� 127 )ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ( 

 161 ��������������������� 138 )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ (  

132 ��������������������� 143 .)ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ(  

132 ��������������������� 144  )ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ( 

379 ��������������������� 153 )ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ( 

81 ����������������������� 156  )ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( 

379 ��������������������� 156. )ٿ ٹ ٹ ٹ(.

235 ��������������������� 158 .)ۅ ۉ ۉ ( 

343 ��������������������� 168  )ھ ھ ( 

303 ��������������������� 168 .)ہ ہ ہ ھ ھ ( 

246 ،193 ،27 ��������� .)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ(. 180

435 ��������������������� 199 .)ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ( 

421 ��������������������� 199 .)ڃ چ چ ( 

430 ��������������������� 199 )ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ( 

222 ،25 ���������������� 205 .)ۉ ۉ ې ې ې ې( 

�سورة الأنفال

446 ،410����������������� 2 )ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( 

.)چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ(. 3����������������������� 354

148 ����������������������� 9 )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ( 
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330 ��������������������16-15 )ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ(.

411 ���������������������� 24 )ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ( 

307 ���������������������� .)ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ(. 25

149 ���������������������� 26  )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ( 

174 ���������������������� 30 )ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ( 

256 ���������������������� 33 )ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ( 

322 ���������������������� 36 )ڃ ڃ ڃ چ چ( 

415 ،363��������������37-36 )ڃ ڃ ڃ چ چ چ( 

146 ��������������������42-41 .)ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ( 

412 ،288 ،224 ��������� 45 .)ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ( 

330 ��������������������46-45 )ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ( 

335 ���������������������� 46 .)ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ( 

158 ���������������������� 56 .)ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ( 

320 ،167���������������� )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ(. 60

282 ���������������������� .)ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ(. 61

320 ������������������� .)ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ(. 60-59

472 ���������������������� 83 )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ( 

263 ���������������������� 90 )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ(.

�سورة التوبة 

362 ،323����������������� 8 )ڃ ڃ ڃ ڃ( 

404 ���������������������� .)گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ(. 16

331 ،288 ،164 ��������� 25 .)ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ( 
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163 ��������������������26-25 .)ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ( 

286 ���������������������� 32 .)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ( 

316 ،314���������������� 33  )ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ (.

330 ���������������������� 52 )ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ( 

396 ���������������������� )ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ(. 60

394 ��������������������75-77 )گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( 

451 ،416 ،239 �������� 100 .)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ( 

438 ��������������������� .)ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ(. 103

396 ��������������������� )ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ(. 103

232 ��������������������� 113 )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ(  

421 ��������������������� 122 .)ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ( 

447 ،410��������������� 124 .)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( 

265 ،185 ،140 �������� )ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ(  128

�سورة يون�س 

248 ،45 ���������������63-62 )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ( 

.450 ���������������������� 75 )ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ( 

494 �������������������  82-79 )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ( 

289 ���������������������� 83 .)ک ک ک ک گ گ گ گ (. 

312 ��������������������86-84 )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں( 

472 ��������������������86-85 )ہ ہ ھ ھ ھ ھ( 

138 ���������������������� 88 )ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ( 

138 ���������������������� 89  )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ( 
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138 ���������������������� 90 .)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ( 

105 ���������������������� 91 )چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ (  

138 ��������������������92-91 )چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ( 

100 ���������������������� 98 .)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ( 

188 ������������������107-106 .)ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب(.

13 ��������������������107-106 )ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب( 

�سورة هود

.258 ����������������������� 3 )ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ(  

86 ������������������������ 27 .)ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ( 

29  ����������������������� 29 )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ(.

87 ������������������������ .)ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ(. 32

88 ������������������������ 36 .)ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ( 

89 ����������������������44-37 )حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت( 

87 ������������������������ )ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ(  38

421 ���������������������� 46 .)ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ( 

82 ������������������������ 47 .)ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( 

251 ���������������������� 47 )ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ( 

474 ���������������������� 47 .)ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( 

258 ���������������������� 52 )ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ(  

348 ���������������������� 52 .)ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ( 

246 ���������������������� 56 )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ( 
91 ����������������������� 102 .)ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ( 
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410 ��������������������� 120 .)ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( 

118 ��������������������� 123 )گ گ ڳ ڳ(.

�سورة يو�سف

 123 ����������������������� 4 .)ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ(  

484 ����������������������� 5 )ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( 

)ڃ ڃ ڃ ڃ(. 8����������������������� 172

242 ���������������������� )ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ(  13

242 ���������������������� 18 )ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ( 

124 ���������������������� 21 )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ (  

129 ،125��������������32-22 .)ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی( 

410 ،360���������������� 23 )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ( 

127 ���������������������� 24 .)ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ( 

127 ���������������������� 24 )ڇ ڇ ڇ ڇ ( 

127 ���������������������� 24 )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ(.

127 ��������������������27-26 .)ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ( 

164 ���������������������� )ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ(. 26

164 ���������������������� 26  )ۅ ۉ ۉ ې(  

126 ��������������������33-26 .)ڱ ں ں ڻ( 

127 ��������������������29-28 )ې ې ې ې ى ى ائ( 

126 ���������������������� 33 )ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ( 

126 ���������������������� 34 )ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ( 

.128 ���������������������� 34 )ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ( 
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244 ���������������������� )ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ(  40

126 ���������������������� 51 .)ڃ چ چ چ چ( 

362 ���������������������� 53 )پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ( 

425 ���������������������� 76 .)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ( 

192 ����������������������  )ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ(. 82

340 ���������������������� 83 )ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ( 

242 ��������������������86-83 .)ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ(.

83 ������������������������ 87 .)ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ( 

340 ���������������������� 90 )ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ( 

124 ���������������������� 92 .)ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( 

.124 ���������������������� 93  )ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې( 

124 ���������������������� 99 )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ (.

124 ��������������������� 101 .)ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې( 

.232 ��������������������� .)ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ(. 108

410 ��������������������� )ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ(  111

.�سورة الرعد

232 ����������������������� 7 )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ( 

349 ���������������������� .)ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ(. 11

426 ���������������������� 19 )ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ( 

425 ���������������������� 21 .)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ (  

336 ��������������������24-23 .)ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( 

224 ���������������������� 28 .)مب ىب يب جت حت خت مت( 
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412 ���������������������� 28 .)ىت يت جث مث ىث (.

451 ���������������������� 28 )مب ىب يب جت(.

422 ���������������������� 43 .)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ( 

�سورة اإبراهيم 

407 ���������������������� 27 )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( 

347 ��������������������29-28 .)ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ( 

345 ���������������������� .)پ	(	پ	ڀ	ڀ	ڀ(.(	 34

95 ����������������������41-35 .)ٿ	ٿ	ٿ	ٹ	ٹ	ٹ	ٹ	ڤ	ڤ( 

 95 ������������������������ )ٹ	ٹ	ٹ	ٹ	ڤ(. 35

184 ،26 �����������������  )ڦ	ڄ	ڄ	ڄ	ڄ	ڃ	ڃ	ڃ	ڃ	چ	چ.(. 36

251 ���������������������� 41 )ەئ	وئ	وئ	ۇئ	ۇئ	ۆئ	ۆئ	ۈئ	( 

473 ���������������������� 40 )ۉ	ۉ	ې	ې	ې	ې	ى	ى	ائ	ائ	( 

�سورة احلجر 

66 ، 20 ������������������ 21 )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ( 

78 ������������������������ 29 .)ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ( 

78 ����������������������31-30 .)ېئ ېئ ېئ ىئ ( 

 50 ����������������������38-36 .)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( 

447 ��������������������47-45 )ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( 

410 ��������������������50-49 .)ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ(� 

�سورة النحل 

20 ������������������������ 40 )ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ( 

345 ��������������������� )ىئ	ىئ	ی	ی	ی	ی(.(	 53 
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441 ���������������������� 78 )ې ې ې ې ى ى( 

354 ���������������������� 89 )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ( 

430 ���������������������� 90 .)چ چ چ ڇ ڇ( 

 487 ��������������������99-98 .)ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ( 

347 ��������������������� 112 .)ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ( 

92 ����������������������� 120 .)ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ( 

9 ������������������������� 123  )ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ( 

335 ��������������������� 126 )ى ائ ائ ەئ ەئ ( 

244 ��������������������� 127 .)ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ( 

�سورة الإ�سراء

)ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ(. 9�����������������247، 310

112 ���������������������� 24 )ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ (.

274 ���������������������� 29 )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ( 

.441 ���������������������� 36 )ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ( 

224 ��������������������46-45 )ھ ھ ھ ھ ے ( 

431 ���������������������� )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ(. 53

79 ������������������������ 62 .)گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( 

485 ��������������������65-63 )ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ( 

474 ���������������������� 80 )ژ ڑ ڑ ک ک ک ک( 

516 ،415���������������� 81 )ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ( 

498 ،450 ،410 ��������� 82 )ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ( 

 133 ��������������������� 101 )ۆ ۆ ۈ ۈ ( 
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133 ��������������������� 102 .)ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې( 

�سورة الكهف

286 ����������������������� 5 )پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ( 

472 ���������������������� 10 )گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ( 

235 ���������������������� 13 )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ( 

232 ،67 ����������������� 17 .)ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ( 

222 ���������������������� .)ہ ہ ہ ھ(  24

355 ���������������������� 28 .)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ( 

389 ،111���������������� .)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ(. 46

78 ������������������������ 50 )ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ(  

362 ���������������������� 50 .)ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ( 

446 ،20 ���������������� )يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت (. 110

�سورة مرمي

107 ��������������������� 6-1 )ٱ( 

195 ����������������������� 4 )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ( 

110 ،108��������������� 6-5  )ڃ ڃ ڃ ڃ چ( 

108 ��������������������� 8-7 )ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( 

108 ��������������������� 9-8 )گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( 

242 ��������������������24-22 )ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ(  

132 ���������������������� .)حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج (. 51

�سورة طه

136 ��������������������24-12 )ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ( 



الدعاء النافع540

474 ��������������������28-25 )ۇ ۆ ۆ ۈ( 

137 ��������������������36-25 .)ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( 

132 ���������������������� 39 )ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ( 

 132 ���������������������� 41 )ڳ ڳ ( 

 224 ���������������������� 42 .)ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ( 

412 ��������������������46-42 )ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ( 

231 ��������������������50-49 )ىب يب جت حت( 

133 ���������������������� .)ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ(. 61

495 ��������������������69-65 )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ( 

132 ���������������������� 68 )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ( 
408 ���������������������� 71 .)گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں( 

408 ��������������������73-72 .)ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( 

385 ،134 ،80 ،68 ����� 82 .)گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ( 

43 ������������������������ 87 .)ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ( 

25 ،21 ������������������� 90 .)ې ې ى ى ائ ائ( 

474 ،420 ،419 ،71 ��� 114 .)ٺ ٺ ٿ ٿ (  

.362 ��������������������� 117 .)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ( 

79 ����������������������� 117 )چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( 

 79 ��������������������121-120 .)ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( 

384 ������������������122-121 )ۓ ڭ ڭ ڭ( 

82 ����������������������� 122 .)ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ (. 

310 ��������������������� 123 .)ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ( 

230 ،228��������������� 124 )ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ( 
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�سورة الأنبياء

417 ����������������������� 7 )ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ (.

345 ���������������������� .)ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ(. 30

463 ���������������������� .)ىئ ىئ ی ی(. 35

303 ���������������������� .)ی جئ حئ مئ(. 35

93 ������������������������ 68 .)ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ( 

411 ،102���������������� 69 )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ( 

94 ������������������������ 69 )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ( 

94 ������������������������ 70  )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ( 

89 ����������������������77-76 .)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( 

194 ،117 ،116 ��������� 83 .)ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ( 

118 ���������������������� 84  )ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( 

102 ،99 ����������������� )ک ک ک ک گ(  87

245 ،134 ،104 ،103 �� 87 )ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ (  

245 ��������������������88-87 .)ک ک ک ک گ گ گ( 

105 ،104���������������� 88 )ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ (.

.109 ��������������������90-89 )ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ(.

474 ���������������������� 89 .)ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ (.

118 ���������������������� 90 )ہ ہ ہ ہ ھ( 

118 ���������������������� 90 )ہ ہ ھ(.(.

،106 ،99 ،92 ،84 ������ 90 )ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ( 

 ،131 ،123 ،115 ،114 ���  

159 ،139������������������  
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414 ��������������������� 105 )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ(  

185 ،140��������������� 107 .)ک ک گ گ گ ( 

�سورة احلج

180 ����������������������� 2 )ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( 

407 ���������������������� 11 )ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں( 

 13 ����������������������13-12 .)ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( 

95 ������������������������ 25  )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ( 

278 ،98 ����������������� 38 )ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب ( 

448 ��������������������54-52 .)ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک( 

449 ���������������������� )ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ(. 53

235 ���������������������� 54 )ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ( 

�سورة املوؤمنون

346 ���������������������� 18 .)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ(  

87 ������������������������ .)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ(  24

87 ������������������������ 25  )ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ( 

474 ���������������������� 29 )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ( 

88 ������������������������ 39 .)ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ( 

 31 ������������������������  )ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ(. 51

447 ��������������������61-60  .)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ( 

232 ���������������������� 73 .)جئ حئ مئ ىئ يئ ( 

474 ��������������������98-97 )ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ( 

386 ،293�������������100-99 )ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے( 
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387 ������������������107-106 )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( 

.472 ��������������������� 109 .)ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ( 

335 ��������������������� 111 )ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک (  

474 ��������������������� 118 )ىئ ىئ ی ی ی ی ( 

496 ��������������������� 115 .)ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ( 

�سورة النور

314 ����������������������� 2 )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( 

314 ����������������������� 4 .)ڑ ڑ ک ک ک ک گ( 

 129 ���������������������� .)ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ(. 31

.381 ،83 ���������������� )ىئ ی ی ی ی جئ (  31 

.389 ���������������������� 33 )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ( 

228 ���������������������� )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ(. 37

346 ���������������������� 43 )ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی( 

235 ���������������������� )ٺ ٿ ٿ(  54

415 ،319 ،316 ،282 �� .)ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ(. 55

�سورة الفرقان

304 ���������������������� 20. )وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ(.

356 ��������������������29-27 )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ( 

409 ���������������������� 32 )وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ( 

448 ��������������������44-43 .)وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ( 

462 ���������������������� 47 )چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ( 

345 ��������������������49-48 .)ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک(  
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346 ��������������������50-48 )ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک(  

431 ��������������������77-63 )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ( 

404 ��������������������66-64 .)ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ( 

74 ������������������������ 65 .)ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ( 

473 ��������������������66-65 )ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ( 

274 ���������������������� 67 .)ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی( 

379 ��������������������70-68 )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ( 

386 ���������������������� 70 )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( 

356 ���������������������� 72 .)ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ( 

111 ���������������������� 74 .)ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ (  

472 ،114 ،113 ،111 �� )ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ(. 74

�سورة ال�سعراء

289 ����������������������� 1 )ڱ ں ں ڻ ڻ ( 

411 ،286���������������� 29 )ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ( 

96 ������������������������ 83 .)خب مب ( 

474 ،94 ���������������85-83 .)ىئ يئ جب حب خب مب( 

446 ،180��������������89-88 )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( 

286 ،87 ���������������� 116 .)ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ( 

87 ��������������������118-117 )ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( 

286 ��������������������� 167 )ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ( 

442 ������������������195-192 .)گ گ ڳ( 
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�سورة النمل

42 ������������������������ 15 .)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ( 

110 ���������������������� )ڦ ڦ ڦ(. 16

473 ���������������������� 19 )ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے( 

413 ،117 ،102 ��������� 62 .)ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( 

�سورة الق�س�س

132 ����������������������� 7 )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( 

243 �������������������� 13-7 )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( 

132 ����������������������� 8  )ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ( 

 133 ������������������� )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ(. 15-14

134 ،133��������������16-15  )چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ =(  

384 ��������������������16-15 .)ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ(  

252 ���������������������� .)ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک(. 16

474 ���������������������� )ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ(. 16

134 ���������������������� 16 .)ک ک ک ک گ گ گ ( 

135 ���������������������� 20 )ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی( 

135 ���������������������� 21. )مت ىت يت جث مث (.

 135 ��������������������22-21  )خت مت ىت يت جث مث( 

 135 ��������������������24-23  )ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ( 

194 ،135���������������� 24 )ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ (..

.135 ��������������������27-25 )ڑ ڑ ک ک ک ک گ( 

135 ���������������������� 25 )ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ( 
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136 ���������������������� 26  )ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ( 

136 ���������������������� 27  )ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ( 

355 ���������������������� 55 )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( 

232 ���������������������� 56 .)ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ( 

96 ������������������������ 57 .)ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ( 

462 ���������������������� 73 )چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ( 

394 ���������������������� 76  )ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے( 

411 �������������������  )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې(. 77-76

411 ���������������������� 79 .)چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ( 

426 ،411���������������� 80 )ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ(.

�سورة العنكبوت 

303 ��������������������� 3-1 )ڻ( 

)ٺ ٺ ٺ ٺ(. 8����������������������� 217

407 ���������������������� )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ(. 10

93 ������������������������ 24 .)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ( 

411 ،97 ����������������� 24 )پ پ پ ڀ(.

97 ����������������������27-26 )ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ( 

92 ������������������������ .)ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ(. 27

474 ���������������������� 30 )ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ( 

278 ���������������������� 40 )ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ(.

438 ����������������������  )ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې (  45

442 ���������������������� )گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ.(  49
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292 ���������������������� )چ ڇ ڇ ڇ(  57

95 ������������������������ 67 .)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( 

236 ���������������������� .)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ(. 69

�سورة الروم

421 ��������������������� 7-6 )پ پ ڀ ڀ ڀ( 

462 ���������������������� .)ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ(. 23

339 ���������������������� .)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ(. 33

414 ���������������������� 47 )ھ ھ ھ ے ے ( 

�سورة لقمان 

431 ��������������������19-17 )ې ې ې ې ى( 

�سورة ال�سجدة

387 ���������������������� 12 )پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ( 

74 ������������������������ .)گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ(. 16

335 ،237���������������� 24 )چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ( 

345 ���������������������� 27 .)ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ( 

�سورة الأحزاب

)ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ(  6����������������������� 265

132 ����������������������� 7 )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ( 

157 ،156����������������� 9 )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( 

165 �������������������� 11-9 .)ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ(.

155 �������������������� 16-9 )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ( 

155 ،154���������������� 12 .)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ( 
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434 ���������������������� 21 .)وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ( 

165 ،155���������������� 22 .)حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب( 

403 ���������������������� 23 .)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ(  

165 ،156 .)ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ( 25 

203 ���������������������� 25 .)ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ (. 

158 ��������������������27-26 )ژ ڑ ڑ( 

482 ،449 ،129 ��������� .)ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ(. 32

129 ���������������������� .)ڃ چ چ چ چ(  33

129 ���������������������� )ڃ ڃ ڃ(. 33

367 ، 230 ،228 �������� 35 .)ڻ ڻ ۀ ۀ(  

235 ���������������������� 36 .)ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ (.

140 ���������������������� )ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ(. 40

222 ���������������������� 41 )ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ( 

227 ��������������������44-41 )ىئ ىئ ی ی ی ی جئ( 

129 ���������������������� .)ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې(  53

133 ���������������������� 69  )گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں( 

11 ،7 �������������������71-70  )ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ( 

�سورة �سباأ

347 ���������������������� 15 )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ( 

347 ��������������������17-16 )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( 

100 ���������������������� 34 .)ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک( 

392 ���������������������� 39 .)ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب (. 
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�سورة فاطر

484 ،362����������������� 6 )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( 

13 ����������������������14-13 )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( 

 65 ������������������������ 15 )ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ( 

425 ،359. 28 .)ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ(.

392 ،247���������������� 29 )ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ( 

243 ���������������������� 34 .)ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک( 

�سورة ي�س

108 ���������������������� 82 )ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ (.

�سورة ال�سافات 

84 ���������������������� 10-1 )ٱ ٻ( 

233 ��������������������23-22 )ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی( 

88 ����������������������77-75 .)ىئ ىئ ی ی ی(.

 84 ������������������������  )ٱ ٻ ٻ ٻ (  77

411 ،94 ����������������� 97 .)ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ( 

94 ������������������������ 98  )ۉ ۉ ې ې ې ( 

97 ���������������������101-99 )ى ى ائ ائ ەئ ەئ( 

474 ��������������������� 100  )وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ( 

109 ������������������101-100 .)وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ( 

96 ��������������������111-108 )ڤ ڦ ڦ ڦ( 

99 ����������������������� 139 .)ژ ڑ ڑ ک ( 

101 ������������������142-139 .)ژ ڑ ڑ ک( 
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105 ،24 �������������144-143 )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( 

316  ��������������������� 145 )ے ے( 

103 ��������������������� 146 .)ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ( 

316 ������������������172-171 .)ے ے ۓ ۓ ڭ(  

�سورة �س

252 ���������������������� 24 .)ې ې ې ى ى ائ (.

252 ���������������������� 35  )ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( 

118 ���������������������� 41 )ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب (  

118 ���������������������� 42  )جت حت(  

118 ��������������������44-42 .)جت حت خت مت ىت يت جث( 

340 ،330 ،118 ، 116 � 44 )ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ (.
78 ����������������������74-73 .)ے ۓ ۓ ڭ( 

77 ������������������������ 75 )ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې( 

127 ،79 ���������������83-82 .)مج جح مح جخ ( 

�سورة الزمر 

426 ����������������������� 9 .)ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ( 

.335 ���������������������� 10 .)ىث يث حج مج جح مح ( 

 82 ����������������������16-15 )ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ( 

448 ،229���������������� 22 )ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ( 

447 ���������������������� 23 )ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( 

292 ���������������������� 30  )حئ مئ ىئ يئ ( 

98 ،94 ������������������ .)ڌ ڌ ڎ ڎ(. 36 
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463 ���������������������� 42 .)ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( 

379 ،134 ، 81 ���������� 53 .)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے( 

248 ���������������������� 61 .)ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ( 

�سورة غافر

79 ������������������������� 3 )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ( 

379 ���������������������� )ڤ ڦ ڦ ڦ(. 3 

386 ����������������������� 7 )ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ( 

388 ����������������������� 7 )ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ( 

19 ،14 ������������������� 14 )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ( 

289 ���������������������� 26 .)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ(  

133 ���������������������� 27 .)ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ (. 

180 ������������������� .)ىئ ىئ(. 33-32

414 ،316���������������� 51 )ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ( 

 ،19 ،14 ،12 ،11 ،8 ����� )ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ (  60

 99 ،92 ،76 ،51 ،23 ������  

 ،139 ،131 ،123 ،118 ���  

 ،187 ،167 ،159 ،151 ���  

365 ،221 ،206 ،197 ����  

14 ������������������������ 65 .)ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ( 

.�سورة ف�سلت 

)ڌ ڎ ڎ(. 6����������������������� 259

413 ���������������������� 33 )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( 
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483 ،437 ،431 ��������� 34 )ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ( 

487 ،483���������������� 36 )ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ( 

514 ���������������������� 36 .)ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ( 

498 ،450���������������� .)ۉ ۉ ې ې ې ې(  44

�سورة ال�سورى 

379 ، 80 ����������������� )ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ(. 25

346 ���������������������� 28 .)ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې(  

343 ���������������������� 30 )ی ی ی جئ حئ مئ ىئ( 

112 ���������������������� 49 .)ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ( 

107 ��������������������50-49 )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ( 

 112 ���������������������� 50  )ائ ائ ەئ ەئ( 

112 ���������������������� )وئ ۇئ ۇئ ۆئ(. 50

 112 ���������������������� )ۈئ ۈئ(. 50

113 ���������������������� 50 )ېئ ( 

232 ���������������������� 52 )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ (  

247 ���������������������� )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ(  52

�سورة الزخرف

100 ��������������������� 7-6 )ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ( 

100 ��������������������24-23 )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ( 

357 ��������������������39-38 .)چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ (  

356 ،100���������������� 67 )ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ( 
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�سورة اجلاثية 

448 ���������������������� )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ(. 23

�سورة الأحقاف

418 ،248���������������� )يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت(  13

217 ��������������������� .)ٱ ٻ ٻ ٻ(. 15 

473 ���������������������� 15 )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( 

495 ��������������������32-29 )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ(  

416 ،337���������������� )ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ(  35

�سورة حممد

233 ��������������������� 6-4 )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ( 

387 ،332 ،257 ،166 ��� 7 .)ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ( 

278 �������������������� 11-7 )ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ( 

420 ،252 ،237 ��������� )يب جت حت خت مت ىت يت جث(. 19

215 ��������������������23-22 .)ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( 

442 ���������������������� 24 .)ک گ گ گ گ ڳ ڳ ( 

�سورة الفتح

168 ���������������������� )ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ(  20

168 ���������������������� 20 )ۓ ڭ ڭ(.

 168  ���������������������� 20.  )ے ے(.

415 ���������������������� 22. )ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ(.

204 ���������������������� 29 )ڀ ڀ( 
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�سورة احلجرات

 386 ���������������������� 11 )حت خت مت ىت يت جث (. 

�سورة ق

293 ���������������������� 19  )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ( 

447 ��������������������33-31 .)حئ مئ ىئ يئ جب( 

499 ���������������������� 39 .)چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( 

�سورة الذاريات 

303 ���������������������� 13 )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ( 

404 ��������������������19-15 )چ چ چ ڇ ڇ(.

 74 ������������������������ 17 .)ڑ ڑ ک ک ک ک (  

255 ��������������������18-17 )ڑ ڑ ک ک ک ک( 

�سورة الطور

74 ����������������������28-25 )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( 

404 ���������������������� 28 )ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ( 

140 ���������������������� .)ی جئ حئ مئ ىئ(. 48

�سورة النجم

140 ��������������������� 4-2 )ٻ پ پ پ پ(  

245 ��������������������� 4-3 )ڀ ڀ ڀ ٺ( 

�سورة القمر

88 ������������������������ 10 )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ( 

89 ���������������������� 16-9  )ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( 

414 ���������������������� 45 )ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ( 
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�سورة الرحمن

463 ،292��������������27-26 )ڇ ڇ ڇ ڍ(  

496 ��������������������36-33 .)ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ(  

217 ���������������������� 60 .)ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ( 

�سورة الواقعة

346 ��������������������70-68 )ے ۓ ۓ ڭ(.

453 ��������������������73-71 )ې ې ې ې( 

�سورة احلديد

338 ���������������������� 22 .)ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ (  
338 ����������������������  )ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ(. 23

�سورة املجادلة

425 ���������������������� .)مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت(. 11

485 ،228���������������� 19 )ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ(  

�سورة احل�سر

451 ،443 ،299 ،252 �� .)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ(. 10

472 ���������������������� 10 .)پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ( 

170 ��������������������14-13 )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں (.

398 ���������������������� 20 .)چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( 

�سورة املمتحنة

362 ����������������������� 1 .)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ(  

472 ����������������������� 4 )ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ (  

93 ������������������������� 4 )ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے (.
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472 ����������������������� 5  )ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ( 

312 ��������������������� 6-4 )ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ( 

�سورة ال�سف

325 ��������������������� 4-3  )ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ( 

316 ���������������������� 13 .)ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ( 

�سورة اجلمعة 

261 ����������������������� 2 )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( 

.)ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى(. 8�����������������292، 463

223 ���������������������� 10 .)ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ( 

230 ���������������������� 10 )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ( 

�سورة املنافقون 

.363 ��������������������� 4-1 )ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ( 

413 ����������������������� 8 )گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ( 

228 ����������������������� 9 )ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( 

�سورة التغابن 

450 ���������������������� 11 )ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ( 

389 ،304 ،303 ��������� 15 .)ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ( 

�سورة التحرمي 

.199 ����������������������� 5 )ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ( 

381 ،83 ������������������ 8 .)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ( 

472 ����������������������� 8 )ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ( 
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�سورة امللك

469 ����������������������� 1 )ٱ ٻ ٻ ٻ( 

113 ���������������������� 14 .)ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ( 

275 ���������������������� 15 )ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ( 

346 ���������������������� 30 )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ( 

�سورة القلم 

431 ،140����������������� 4 .)ڱ ڱ ڱ ں ( 

394 ��������������������20-19 .)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ( 

99 ������������������������ 48 .)ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ( 

496 ��������������������52-51 .)ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ(.

�سورة املعارج

438 ��������������������25-19 )چ چ چ ڇ ( 

�سورة نوح

 86 ����������������������� 4-2 )ک ک ک گ گ گ(  

87 ،86 ������������������ 9-5 )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ( 

 87 ������������������������� 7 )ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې( 

86 ����������������������12-10 )ی ی ی ی جئ حئ( 

348 ،257 ، 113 ������12-10 )ی ی ی ی جئ حئ( 

86 ����������������������17-13 )ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ( 

87 ������������������������ 23 .)ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ( 

88 ����������������������27-26  )ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ( 

251 ���������������������� 28 .)حئ مئ ىئ يئ جب حب خب(  
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474 ���������������������� 28 .)حئ مئ ىئ يئ جب حب خب( 

�سورة اجلن

229 ���������������������� 17 )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ( 

230 ���������������������� 17  )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ( 

�سورة املزمل

253 ���������������������� 20 )ک ک(  

25 ������������������������ 20 .)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ( 

�سورة املدثر

420 ����������������������� 2 )ے ۓ (  

278 ،156���������������� 31 .)ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ.(.

�سورة الإن�سان

280 ����������������������� 8 )ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ( 

�سورة النباأ

345 ��������������������16-14 )ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ(  

�سورة عب�س 

347 ���������������������� 17 )ک ک گ گ ( 

180 ��������������������37-34 .)ىئ ىئ ی ی ی( 

�سورة املطففني

180 ����������������������� 6 )وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ( 

�سورة الربوج

304 ���������������������� 10 )ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ( 
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�سورة الأعلى

231 ��������������������� 3-1 )ں ڻ ڻ ڻ( 

�سورة الفجر

278 �������������������� 14-6 )ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ(  

289 ��������������������14-10 )چ چ ڇ( 

389 ���������������������� 20 )ٴۇ ۋ ۋ ۅ (.

387 ���������������������� 24 )ٻ ٻ ٻ (� 

�سورة البلد

)ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ (. 4����������������������� 241

�سورة العلق 

420 ����������������������� 1 )اقرأ (  

�سورة القدر

367 ��������������������� 5-1 )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ( 

35 ����������������������� 4-3 .)ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( 

�سورة البينة 

370 ����������������������� 5. )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں(.

427 ����������������������� 8 )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ( 

�سورة الع�سر

236 ��������������������� 3-1 )ٱ( 

237 ����������������������� 3 )ڀ ڀ( 

237 ����������������������� 3  )ڀ ٺ( 
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237 ����������������������� 3 )ٺ ٺ (.

�سورة قري�س

95 ����������������������� 4-3 )پ ڀ ڀ ڀ( 

�سورة الإخال�س

465 ����������������������� 1 )ٱ ٻ ٻ ٻ (.

�سورة الفلق 

.488 ،465. 1 )ٿ ٿ ٹ ٹ (.

17 ����������������������� 2-1 )ٿ ٿ ٹ ٹ(  

�سورة النا�س

488 ،465. 1 )ڇ ڇ ڍ ڍ (.
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فهر�س الأحاديث
رقم ال�صفحة احلديث 
352 .................................................... وَن َم ُتْرَزُقوَن َوُتْنَصُ اْبُغوِن ُضَعَفاَءُكْم َفإِنَّ

81 ..................................................... َأَتَرْوَن َهِذِه اْلَْرَأَة َطاِرَحًة َوَلَدَها ِف النَّاِر؟! 

432 ............................................... َسَنَة َتُْحَها َئَة اْلَ يِّ ِ َحْيُثَم ُكْنَت، َوَأْتبِِع السَّ ِق اللَّ اتَّ

َمُل َعَل اْلَغَمِم................................................ 90، 277 ا ُتْ َ ُقوا َدْعَوَة اْلَْظُلوِم َفإِنَّ اتَّ

276 ،91 ..................................................... ا َتْصَعُد إىل  اتَّقوا َدْعَوَة الَْظُلوِم فإنَّ

ُقوا َدْعَوَة اْلَْظُلوِم -َوإِْن َكاَن َكاِفًرا-.................................................90، 276 اتَّ

128 ...................................................... َل ِفْتَنِة ُقوا النَِّساَء؛ َفإِنَّ َأوَّ ْنَيا َواتَّ ُقوا الدُّ اتَّ

395 ،90 .............................................. ْلَم ُظُلَمٌت َيْوَم اْلِقَياَمِة ْلَم؛ َفإِنَّ الظُّ ُقوا الظُّ اتَّ

437 ........................................................... ُ َمااًل ُ بَِعْبٍد ِمْن ِعَباِدِه آَتاُه اللَّ ُأِتَ اللَّ

433 ................................................. ُكُه َفَباَل َعَلْيِه َفَأْتَبَعُه  نِّ بِيُّ l بَِصبِيٍّ ُيَ ُأِتَ النَّ

201 ............................................... يٌق َوَشِهيَدان َم َعَلْيَك َنبِيٌّ َوِصدِّ اْثُبْت ُأُحُد؛ َفإِنَّ

300 ....................................................... ْعُن ِف  ا ِبِْم ُكْفٌر الطَّ اْثَنَتاِن ِف النَّاِس ُهَ

393 ................................................ اِر ِحَجاًبا َوَلْو بِِشقِّ َتَْرٍة اْجَعُلوا َبْيَنُكْم َوَبْيَ النَّ

ُعوا ِل َمْن َكاَن َهاُهَنا ِمَن اْلَيُهوِد........................................................... 172 اْجَ

504 .............................................. ْمُد  ِ، َواْلَ ِ َأْرَبٌع: ُسْبَحاَن اللَّ َأَحبُّ اْلَكَلِم إىَِل اللَّ

435 ........................................................... أحبُّ الناِس إىل الل أْحَسُنُهم ُخُلقًا

436 .............................................................................. َأْحَسُنُهْم ُخُلقًا

ْف............................................ 105 َ َتِْدُه َأَماَمَك، َتَعرَّ َفْظَك، اْحَفِظ اللَّ َ َيْ اْحَفِظ اللَّ

220 ................................................. َأَحيُّ َوالَِداَك؟ َقاَل: َنَعْم، َقاَل: َفِفيِهَم َفَجاِهْد

56 ................................................ ا  ، َفُقتَِل َأَحُدُهَ ِ l َبْيَ َرُجَلْيِ آَخى َرُسوُل اللَّ
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433 ،284................................................ ْن َمْن  َماَنَة إىَِل َمِن اْئَتَمَنَك، َواَل َتُ َأدِّ اْلَ

ْب، َوَسْل ُتْعَط.......................................................................... 24 اْدُع ُتَ

َ َوَأْنُتْم ُموِقُنوَن بِاإِلَجاَبِة .................................................. 21، 59، 151 اْدُعوا اللَّ

190 ................................................... ْضُتُه  ؛ َعوَّ إَِذا اْبَتَلْيُت َعْبِدي بَِحبِيَبَتْيِه َفَصَبَ

54 ................................................... َلِة ْأ ُوُضوَءَك لِلصَّ إَِذا َأَتْيَت َمْضَجَعَك َفَتَوضَّ

465 ............................................... َلِة ْأ ُوُضوَءَك لِلصَّ إَِذا َأَخْذَت َمْضَجَعَك َفَتَوضَّ

515 .............................................. َ ِمْن َفْضِلِه  َيَكِة َفاْسَأُلوا اللَّ إَِذا َسِمْعُتْم ِصَياَح الدِّ

515 ................................................ ْيِل ُمِر بِاللَّ إَِذا َسِمْعُتْم ُنَباَح اْلِكَلِب، َوَنِيَق اْلُ

إَِذا َأْصَبَح َأَحُدُكْم َفْلَيُقْل: َأْصَبْحَنا َوَأْصَبَح اْلُْلُك ............................................. 501

371 ....................................................... َهاُر  ْيُل ِمْن َهاُهَنا، َوَأْدَبَر النَّ إَِذا َأْقَبَل اللَّ

348 ،319 ،257 ........................................ إَِذا َتَباَيْعُتْم بِاْلِعيَنِة، َوَأَخْذُتْم َأْذَناَب اْلَبَقِر

إَِذا َتَثاَوَب َأَحُدُكْم َفْلُيْمِسْك بَِيِدِه َعَل ِفيِه..................................................... 490

312 ................................................ ِ ِمْن َأْرَبٍع َيُقوُل َد َأَحُدُكْم َفْلَيْسَتِعْذ بِاللَّ إَِذا َتَشهَّ

18  .................................................... ُه  َم َيْسَأُل َربَّ إَِذا َتَنَّى َأَحُدُكْم َفْلَيْسَتْكثِْر؛ َفإِنَّ

367 ........................................................ ِة،  نَّ إَِذا َجاَء َرَمَضاُن ُفتَِّحْت َأْبَواُب اْلَ

297 ................................................ ا إَِذا َحَضُتُم اْلَِريَض- َأِو اْلَيَِّت -َفُقوُلوا َخْيً

ْلُت ........................................490، 508 ِ َتَوكَّ ُجُل ِمْن َبْيتِِه َفَقاَل: بِْسِم اللَّ إَِذا َخَرَج الرَّ

491 ..............................................l ِّبِي ْم َعَل النَّ إَِذا َدَخَل َأَحُدُكْم اْلَْسِجَد َفْلُيَسلِّ

62 ........................................................ إذا َدَخَلت عل مريٍض، فُمرُه َيدعو لَك

508 ،487............................................. َ ِعْنَد ُدُخولِِه  ُجُل َبْيَتُه َفَذَكَر اللَّ إَِذا َدَخَل الرَّ

ُهمَّ اْغِفْر ِل إِْن ِشْئَت................................................ 21 إَِذا َدَعا َأَحُدُكْم َفَل َيُقِل: اللَّ

21 ...................................................... َعاِء َواَل َيُقِل إَِذا َدَعا َأَحُدُكْم َفْلَيْعِزْم ِف الدُّ

إَِذا َدَعا َأَحُدُكْم َفْلَيْعِزْم اْلَْسَأَلَة ............................................................... 475
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470 ..................................................... ْؤَيا َيْكَرُهَها َفْلَيْبُصْق  إَِذا َرَأى َأَحُدُكُم الرُّ

ُه......................................................... 18 ُه َيْسَأُل َربَّ إَِذا َسَأَل َأَحُدُكْم َفْلُيْكثِْر؛ َفإِنَّ

142 ......................................................... إذا سألت فاسأل الل، وإذا استعنت 

510 ....................................................... َن َفُقوُلوا ِمْثَل َما َيُقوُل إَِذا َسِمْعُتُم اْلَُؤذِّ

23 ................................................ َناِء َعَلْيِه  ِ َوالثَّ إَِذا َصلَّ َأَحُدُكْم َفْلَيْبَدْأ بَِتْحِميِد اللَّ

306 ............................................. ْمُر ِت اْلَ إَِذا َظَهَرِت اْلََعاِزُف َواْلَقْيَناُت، َواْسُتِحلَّ

40 ............................................... إذا قال اإلمام: )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

231 ............................................... إَِذا َقاَل اْلَعْبُد: )ٹ ٹ ٹ ڤڤ 

63  .................................................. ، يا ربِّ –أربعًا ، يا ربِّ إذا قاَل العبُد: يا ربِّ

375 .......................................... إَِذا َكاَن َيْوُم َصْوِم َأَحِدُكْم، َفَل َيْرُفْث، َواَل َيْصَخْب

ْمُس ِمَن الِعَباِد................................................. 180 إَذا َكاَن َيْوُم الِقَياَمِة ُأْدنَِيِت الشَّ

423 ،195 ،47 ........................................ إَِذا َماَت اإِلْنَساُن اْنَقَطَع َعْنُه َعَمُلُه إاِلَّ ِمْن

ُ ِلََلئَِكتِِه: َقَبْضُتْم .................................................. 342 إَِذا َماَت َوَلُد اْلَعْبِد َقاَل اللَّ

ِة، َفاْرَتُعوا، ِقيَل: َيا .................................................... 223 نَّ إَِذا َمَرْرُتْم بِِرَياِض اْلَ

490 ...............................................  ِ إَِذا َنَزَل َأَحُدُكْم َمْنِزاًل َفْلَيُقْل َأُعوُذ بَِكِلَمِت اللَّ

490 .................................................. اٌط  ْيَطاُن َوَلُه ُضَ َلِة َأْدَبَر الشَّ إَِذا ُنوِدَي لِلصَّ

َكْع َرْكَعَتْيِ ِمْن ..............................................264، 266 إَِذا َهمَّ َأَحُدُكْم بِاَلْمِر َفْلَيْ

َكْع َرْكَعَتْيِ ِمْن .................................................... 266 إَِذا َهمَّ َأَحُدُكْم بِاَلْمِر َفْلَيْ

َكْع َرْكَعَتْيِ ِمْن .................................................... 266 إَِذا َهمَّ َأَحُدُكْم بِاَلْمِر َفْلَيْ

269 ............................................................ َلِة َعَلْيِه آَذنَّا َرُسوَل اللِ l بِالصَّ

218 ........................................... بِيِّ  اْذَهْب َفْأتِنِي بَِأبِيَك، َفَنَزَل ِجْبِيُل q َعَل النَّ

ِة، ..................................................... 331 نَّ َأَرَأْيَت إِْن ُقتِْلُت َفَأْيَن َأَنا؟ َقاَل: ِف اْلَ

25 ............................................... ، َواَل  اْرَبُعوا َعَل َأْنُفِسُكْم، إِنَُّكْم اَل َتْدُعوَن َأَصمَّ
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ي.......................................................................... 201 اْرِم ِفَداَك َأِب َوُأمِّ

499 ............................................. َ اْلَعِظيَم َربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم َأْن َيْشِفَيَك َأْسَأُل اللَّ

255 ................................................................................. َ َأْسَتْغِفُر اللَّ

256 .................................................. وُم  يُّ اْلَقيُّ َ الَِّذى اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو اْلَ َأْسَتْغِفُر اللَّ

298 ......................................................................... ِخيُكْم  اْسَتْغِفُروا ِلَ

299 .................................................... ُه  ْثبِيَت َفإِنَّ اْسَتْغِفُروا َلِخيُكْم َوَسُلوا َلُه التَّ

456 ............................................... َ َدْيَنَك، َوَأَماَنَتَك، َوَخَواتِيَم َعَمِلَك َأْسَتْوِدُع اللَّ

456 ........................................................ َ الَِّذي اَل َتِضيُع َوَدائُِعُه َأْسَتْوِدُعَك اللَّ

296 ............................................. ا  ُموَنَ ًة َفَخْيٌ ُتَقدِّ َناَزِة َفإِْن َتُك َصاِلَ ُعوا بِاْلِ َأْسِ

148 ..................................................... ُ َتَعاىَل بَِمَلٍك َكِريٍم َدَك اللَّ اْسُكْت، َفَقْد َأيَّ

502 ..................................................... َأْصَبْحَنا َعَل ِفْطَرِة اإْلِْسَلِم، َوَعَل َكِلَمِة 

38 .................................................... عاِء؛ عنَد اْلتقاِء اُلُيوِش اْطُلُبوا اْستِجاَبَة الدُّ

151 ،145 ،131 ،106 ،51 ................................ َعاِء َأْعَجُز النَّاِس َمْن َعَجَز َعِن الدُّ

341 .............................................................................. ْيَلَة َأْعَرْسُتُم اللَّ

124 ......................................................................... ْسِن  ُأْعِطَى َشْطَر اْلُ

509 ،491......................................... ِ اْلَعِظيِم، َوبَِوْجِهِه اْلَكِريِم، َوُسْلَطانِِه  َأُعوُذ بِاللَّ

499 .................................................... ِ َوُقْدَرتِِه ِمْن َشِّ َما َأِجُد َوُأَحاِذُر َأُعوُذ بِاللَّ

اِت ِمْن َشِّ َما َخَلَق.................................................... 499 امَّ ِ التَّ َأُعوُذ بَِكِلَمِت اللَّ

498 ،470................................................... اِت ِمْن َغَضبِِه امَّ ِ التَّ َأُعوُذ بَِكِلَمِت اللَّ

ٍة............................................... 498 ِة، ِمْن ُكلِّ َشْيَطاٍن َوَهامَّ امَّ ِ التَّ َأُعوُذ بَِكِلَمِت اللَّ

455 ................................................... ٍس: َشَباَبَك َقْبَل َهَرِمَك ًسا َقْبَل َخْ اْغَتنِْم َخْ

279 .......................................................... ِ َقاتُِلوا  ِ ِف َسبِيِل اللَّ اْغُزوا بِاْسِم اللَّ

َعاُء..................................... 51، 53، 76، 106، 131، 221، 462 أفضُل اْلِعَباَدِة الدُّ
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َأَقَتْلَتُه؟ َقاَل: َنَعْم، َقاَل: َفَكْيَف َتْصَنُع ........................................................ 279

247 ................................................... ُه َيْأتِى َيْوَم اْلِقَياَمِة َشِفيًعا  اْقَرُءوا اْلُقْرآَن َفإِنَّ

36 ......................................................... بِّ َجْوَف  َأْقَرَب َما َيُكوُن اْلَعْبُد ِمَن الرَّ

40 ............................................. َأْقَرُب َما َيُكوُن اْلَعْبُد ِمْن َربِِّه َوُهَو َساِجٌد، َفَأْكثُِروا 

464 .................................................................... اِت ذَّ َأْكثُِروا ِذْكَر َهاِذِم اللَّ

440 ،432..................................................... َأْكَمُل اْلُْؤِمنَِي إِيَمنًا َأْحَسُنُهْم ُخُلقًا

297 ........................................... ْم اْنَطَلُقوا  ُ ُكْم َعْن َجْيِشُكْم َهَذا اْلَغاِزي إِنَّ َأاَل ُأْخِبُ

424 ................................................... ا َأَحُدُهْم  َلَثِة؟ َأمَّ َفِر الثَّ ُكْم َعْن النَّ َأاَل ُأْخِبُ

393 .................................................. ٌة  ْوُم ُجنَّ ْيِ؟ .. الصَّ َك َعَل َأْبَواِب اْلَ َأاَل َأُدلُّ

156 .................................................. ُ َمِعي  َأاَل َرُجٌل َيْأتِينِي بَِخَبِ اْلَقْوِم َجَعَلُه اللَّ

274 ..................................................... ُمَك ُدَعاًء َتْدُعو بِِه َلْو َكاَن َعَلْيَك  َأال ُأَعلِّ

 249 .................................................... ُمِك َكِلَمٍت َتُقولِيَنُهنَّ ِعْنَد اْلَكْرِب َأاَل ُأَعلِّ

ُئُكْم بَِخْيِ َأْعَملُِكْم، َوَأْزَكاَها ِعْنَد َمِليِكُكْم.............................................. 223 َأاَل ُأَنبِّ

ْنَيا َمْلُعوَنٌة، َمْلُعوٌن َما ِفيَها، إاِلَّ ..................................................... 422  َأاَل إِنَّ الدُّ

181 .................................................... َأاَل َتَرْوَن َما َقْد َبَلَغُكْم؟! َأاَل َتْنُظُروَن َمْن 

َسِد ُمْضَغًة إَِذا َصَلَحْت َصَلَح .................................................. 441 َأاَل َوإِنَّ ِف اْلَ

َلِل َواإِلْكَراِم................................................................... 26 وا بيا ذا اْلَ َألظُّ

220 ............................................................................... َأَلَك َوالَِداِن؟

170 .............................................................. ! َخِرَبْت َخْيَبُ ُ َأْكَبُ ! اللَّ ُ َأْكَبُ اللَّ

 39 .................................................. ِ ِ َكثًِيا، َوُسْبَحاَن اللَّ ْمُد لِلَّ ُ َأْكَبُ َكبًِيا، َواْلَ اللَّ

429 ..................................................... َها َأْنَت َخْيُ  ُهمَّ آِت َنْفِس َتْقَواَها َوَزكِّ اللَّ

509 .................................................... ُهمَّ اْجَعْل ِف َقْلبِي ُنوًرا َوِف لَِساِن ُنوًرا  اللَّ

254 ..................................................... ابَِي َواْجَعْلنِي ِمَن ُهمَّ اْجَعْلنِى ِمَن التَّوَّ اللَّ
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ُهمَّ اْحَفْظنِي بِاإِلْسلِم َقائِم................................................... 313، 315، 322 اللَّ

201 ،47 ......................................................... ُهمَّ اْسَتِجْب لَِسْعٍد إَِذا َدَعاَك اللَّ

272 ............................................................ ُهمَّ اْسُتْ َعْوَرِت، َوآِمْن َرْوَعتِي اللَّ

ْهُت ........................................................ 468 ُهمَّ َأْسَلْمُت َنْفِس إَِلْيَك، َوَوجَّ اللَّ

ُهمَّ اْجَعْلَها ................................................ 515 ، اللَّ ُهمَّ اْشُدْد َوْطَأَتَك َعَل ُمَضَ اللَّ

ُهمَّ َأْصِلْح ِل ِدينَِي الَِّذي ُهَو ِعْصَمُة َأْمِري ............................................ 71، 475 اللَّ

509 ................................................................ ْيَطاِن ُهمَّ اْعِصْمنِي ِمْن الشَّ اللَّ

394 ....................................................................... همَّ أَعِط ُمِسكًا تَلفًا اللَّ

481 ............................................... ُهمَّ َأُعوُذ بِِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك، َوبُِمَعاَفاتَِك  اللَّ

508 ................................................... ، َأْو َأِزلَّ  ُهمَّ َأُعوُذ بَِك َأْن َأِضلَّ َأْو ُأَضلَّ اللَّ

195 ................................................................................. ُهمَّ َأِغْثَنا اللَّ

141 ......................................................... ُهمَّ َأِغْثَنا ُهمَّ َأِغْثَنا، اللَّ ُهمَّ َأِغْثَنا، اللَّ اللَّ

297 ،37 ............................................... ُهمَّ اْغِفْر َلبِى َسَلَمَة، َواْرَفْع َدَرَجَتُه ِف  اللَّ

298 .................................................... تَِنا َوَصِغِيَنا َوَكبِِيَنا  َنا َوَميِّ يِّ ُهمَّ اْغِفْر ِلَ اللَّ

298 ..................................................... ُه َوَعاِفِه َواْعُف َعْنُه  ُهمَّ اْغِفْر َلُه َواْرَحْ اللَّ

اِف ...................................................... 477 ُهمَّ اْغِفْر ِل َخِطيَئتِي َوَجْهِل َوإِْسَ اللَّ

329 .............................................................. نِي َواْهِدن ُهمَّ اْغِفْر ِل َواْرَحْ اللَّ

477 ............................................................ نِي، َوَعاِفنِي ُهمَّ اْغِفْر ِل، َواْرَحْ اللَّ

479 ،358 ،72 ........................................ وُل َبْيَنَنا  ُهمَّ اْقِسْم َلَنا ِمْن َخْشَيتَِك َما ُتُ اللَّ

177 ،142.................................................. ُهمَّ َأْكثِْر َماَلُه َوَوَلَدُه، َوَباِرْك َلُه ِفيم اللَّ

ُهمَّ اْكِفنِيِهْم بَِم ِشْئَت................................................................413، 512 اللَّ

تَِنا ..................................................... 361 ُهمَّ َأْمتِْعَنا بَِأْسَمِعَنا، َوَأْبَصاِرَنا، َوُقوَّ اللَّ

184 ،26 ....................................................................... تِي تِي ُأمَّ ُهمَّ ُأمَّ اللَّ
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189 ................................................. ا  َنا َفَتْسِقيَنا َوإِنَّ ُل إَِلْيَك بَِنبِيِّ ا َنَتَوسَّ ا ُكنَّ ُهمَّ إِنَّ اللَّ

512 ،457 ،287 .......................................... ا َنْجَعُلَك ِف ُنُحوِرِهْم، َوَنُعوُذ  ُهمَّ إِنَّ اللَّ

457 ................................................. ْقَوى  ا َنْسَأُلَك ِف َسَفِرَنا َهَذا اْلِبَّ َوالتَّ ُهمَّ إِنَّ اللَّ

518 ....................................................... ا َنُعوُذ بَِك ِمْن َشِّ َما ُأْرِسَل بِِه ُهمَّ إِنَّ اللَّ

385 ،103 ،80 .......................................... ُهمَّ َأْنَت َربِّ اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت، َخَلْقَتنِي  اللَّ

512 ............................................. ُهمَّ َأْنَت َعُضِدي، َوَنِصِيي، بَِك َأُحوُل، َوبَِك اللَّ

ُهمَّ َأْنَت اْلَِلُك، اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت، َأْنَت َربِّى.................... 27،  80، 102، 134، 254،  385 اللَّ

ُهمَّ آِت ........................................................ 147 ُهمَّ َأْنِجْز ِل َما َوَعْدَتنِي! اللَّ اللَّ

! َأنِزل َنَصك.......................................................................... 163 همَّ اللَّ

419 ................................................ ْمنِي َما َيْنَفُعنِي  ْمَتنِي، َوَعلِّ ُهمَّ اْنَفْعنِي بَِم َعلَّ اللَّ

481 ،35 ................................................. ُهمَّ إِنََّك َعُفوٌّ ُتِبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّي اللَّ

194 ............................................ همَّ إن ُكنُت فعلُت ذلَك ابتغاَء وجِهَك؛ فافُرج  اللَّ

480 .................................................... ُ ُهمَّ إِنِّ َأْسَأُلَك بَِأنِّ َأْشَهُد َأنََّك َأْنَت اللَّ اللَّ

َب إَِلْيَها ِمْن َقْوٍل .......................................... 69، 399 َة َوَما َقرَّ نَّ ُهمَّ إِنِّ َأْسَأُلَك اْلَ اللَّ

َها، َوَخْيَ َما ِفيَها....................................................... 518 ُهمَّ إِنِّ َأْسَأُلَك َخْيَ اللَّ

502 .................................................... ْنَيا  ُهمَّ إِنِّ َأْسَأُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة ِف الدُّ اللَّ

ًبا.......................................... 71، 419، 480 ُهمَّ إِنِّ َأْسَأُلَك ِعْلًم َناِفًعا، َوِرْزًقا َطيِّ اللَّ

478 ...................................................... ِه، َعاِجِلِه  ْيِ ُكلِّ ُهمَّ إِنِّ َأْسَأُلَك ِمْن اْلَ اللَّ

َقى َواْلَعَفاَف ..............................................234، 476 ُهمَّ إِنِّ َأْسَأُلَك اْلَُدى َوالتُّ اللَّ

480 ،207......................................... َمُد ! اْلَواِحُد اَلَحُد الصَّ ُ ُهمَّ إِنِّ َأْسَأُلُك َيا اللَّ اللَّ

ُهمَّ إِنِّ َأْسَتِخُيَك بِِعْلِمَك، َوَأْسَتْقِدُرَك.....................................................  265 اللَّ

481 ....................................................... ُهمَّ إِنِّ َأُعوُذ بَِعَظَمتَِك َأْن ُأْغَتاَل ِمْن  اللَّ

  478 ..................................................... ُنون ِص، َواْلُ ُهمَّ إِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن اْلَبَ اللَّ
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 479 .......................................................... ُهمَّ إنِّ أُعوُذ بَِك ِمْن جاِر السوِء  اللَّ

476 ....................................................... ْبِن، َوَأُعوُذ  ُهمَّ إِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن اْلُ اللَّ

ُه ........................................................... 479 وِع َفإِنَّ ُهمَّ إِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن اْلُ اللَّ

َبائِِث ..................................................... 509 ُبِث َواْلَ ُهمَّ إِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن اْلُ اللَّ

ُهمَّ إِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َزَواِل نِْعَمتَِك.................................................... 71، 477 اللَّ

478 .................................................... ُهمَّ إِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َشِّ َسْمِعي، َوِمْن  اللَّ

476 ........................................................ ُهمَّ إِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َشِّ َما َعِمْلُت اللَّ

ُهمَّ إِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن اْلَعْجِز .........................................................475، 476 اللَّ

272 .......................................................... ُهمَّ إِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِ اللَّ

419 .............................................. ُهمَّ إِنِّى َأُعوُذ بَِك ِمْن ِعْلٍم اَل َيْنَفُع َوِمْن َقْلٍب  اللَّ

ْيِن........................................................... 481 ُهمَّ إِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َغَلَبِة الدَّ اللَّ

479 ......................................................... ِة  ُهمَّ إِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن اْلَفْقِر َواْلِقلَّ اللَّ

72 .................................................. َشُع، َوُدَعاٍء ُهمَّ إِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َقْلٍب اَل َيْ اللَّ

َرِم........................................................ 476 ُهمَّ إِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن اْلَكَسِل َواْلَ اللَّ

ْخَلِق.................................................... 478 ُهمَّ إِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن ُمْنَكَراِت اْلَ اللَّ

479 .................................................... ُهمَّ إِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن اْلَْدِم، َوَأُعوُذ بَِك  اللَّ

َزِن............................................. 243، 476، 514 ُهمَّ إِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن اْلَمِّ َواْلَ اللَّ

479 ........................................................... وِء ُهمَّ إِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َيْوِم السُّ اللَّ

! إِنِّ َظَلْمُت َنْفِس ُظْلًم َكثًِيا.....................................................254، 477 ُهمَّ اللَّ

ُهمَّ إِنِّ َعْبُدَك، َواْبُن َعْبِدَك، َواْبُن َأَمتَِك.................................................... 477 اللَّ

177 ،141 ،48 ..................................... ا  ُهمَّ اْهِد ُأمَّ َأبِى ُهَرْيَرَة. َفَخَرْجُت ُمْسَتْبِشً اللَّ

329 ،235 ،68 ،17 .................................................. ُهمَّ اْهِدِن ِفيَمْن َهَدْيَت اللَّ

476 ..................................................... ُهمَّ إِنِّ َأْسَأُلَك  ْدِن، اللَّ ُهمَّ اْهِدِن َوَسدِّ اللَّ
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155 .............................................................. َنا َعَلْيِهْم ُهمَّ اْهِزْمُهْم، َواْنُصْ اللَّ

ُهمَّ َأْهِلْلُه َعَلْيَنا بِاْلُيْمِن َواإْلِيَمِن............................................................  510 اللَّ

517 ................................................. ُهمَّ َباِرْك َلَنا ِف َثَمِرَنا، َوَباِرْك َلَنا ِف َمِديَنتَِنا اللَّ

ُهمَّ َباِرْك َلَنا ِف َمِديَنتَِنا، َوِف ثَِمِرَنا.......................................................... 482 اللَّ

143 ................................................................ ُهمَّ َباِرْك َلُه ِف َصْفَقِة َيِمينِِه اللَّ

480 ،193............................................. ْلِق ُهمَّ بِِعْلِمَك اْلَغْيَب، َوُقْدَرتَِك َعَل اْلَ اللَّ

ُهمَّ بَِك َأْصَبْحَنا، َوبَِك َأْمَسْيَنا، َوبَِك َنْحَيا.................................................. 501 اللَّ

142 .......................................................... ُهمَّ َحبِّْب ُعَبْيَدَك َهَذا إىَِل ِعَباِدَك  اللَّ

268  ....................................................................... ُهمَّ ِخْر ِل َواْخَتْ ل اللَّ

467 ........................................................... اَها ُهمَّ َخَلْقَت َنْفِس، َوَأْنَت َتَوفَّ اللَّ

233 .............................................. اِفيَل، َفاِطَر  ائِيَل َوِميَكائِيَل َوإِْسَ ُهمَّ َربَّ ِجْبَ اللَّ

467 ........................................................ َمَواِت، َوَربَّ اَلْرِض ُهمَّ َربَّ السَّ اللَّ

مَواِت َوَما َأْظَلْلَن، َوَربِّ اَلَرِضَي ............................................ 457 ُهمَّ َربَّ السَّ اللَّ

498 ...................................................... ُهمَّ َربَّ النَّاِس، َأْذِهِب اْلَباَس، اْشِفِه  اللَّ

475 .......................................................... ْنَيا َحَسَنًة، َوِف  َنا آتَِنا ِف الدُّ ُهمَّ َربَّ اللَّ

475 .................................................... َمَواِت  ْمُد َأْنَت َقيُِّم السَّ َنا َلَك اْلَ ُهمَّ َربَّ اللَّ

ْت ............................................. 176 ْم َسَنٌة َحصَّ ُهمَّ َسْبٌع َكَسْبِع ُيوُسَف، َفَأَخَذْتُ اللَّ

 191 ............................................................................. ْعُه ِفَّ  ُهمَّ َشفِّ اللَّ

298 ................................................... تَِك ُهمَّ َعْبُدَك َواْبُن َأَمتَِك اْحَتاَج إىَِل َرْحَ اللَّ

ُهمَّ َعَلْيَك بُِقَرْيٍش...................................................................143، 150 اللَّ

468 ....................................................... َمَواِت َواَلْرِض، َعاِلَ  ُهمَّ َفاِطَر السَّ اللَّ

يِن........................................................................... 177 ْهُه ِف الدِّ ُهمَّ َفقِّ اللَّ

467 ......................................................... ُهمَّ ِقنِي َعَذاَبَك َيْوَم َتْبَعُث ِعَباَدَك اللَّ
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220 ................................................... ُهمَّ َكاَن ِل َأَبَواِن َشْيَخاِن َكبَِياِن، َوُكْنُت اللَّ

429 ..................................................... اللهمَّ كم حّسنت َخْلِقي، َفحّسن ُخُلِقي

477 .................................................... ُهمَّ َلَك َأْسَلْمُت، َوبَِك آَمْنُت، َوَعَلْيَك  اللَّ

507 ............................................. ْمُد َأْنَت َكَسْوَتنِيِه َأْسَأُلَك ِمْن َخْيِِه  ُهمَّ َلَك اْلَ اللَّ

481 ....................................................... ُهمَّ اَل َقابَِض  ُه، اللَّ ْمُد ُكلُّ ُهمَّ َلَك اْلَ اللَّ

480 .................................................... ي، َواْجَعْلُهَم  ْعنِي بَِسْمِعي َوَبَصِ ُهمَّ َمتِّ اللَّ

476 ،444 ،70 ........................................... ْف ُقُلوَبَنا  َف اْلُقُلوِب! َصِّ ُهمَّ ُمَصِّ اللَّ

513 ................................................. ُهمَّ  يَع اْلَِساِب، اللَّ ُهمَّ ُمْنِزَل اْلِكَتاِب، َسِ اللَّ

يَع اْلَِساِب، اْهِزِم اَلْحَزاَب......................................... 155 ُهمَّ ُمْنِزَل اْلِكَتاِب! َسِ اللَّ

287 ....................................................... َحاِب  ِرَي السَّ ُهمَّ ُمْنِزَل اْلِكَتاِب َوُمْ اللَّ

372  ................................................. َأَلْيَس إَِذا َحاَضْت َلْ ُتَصلِّ َوَلْ َتُصْم؛ َفَذلَِك  

500 .................................................  ِ َأَما َلْو ُقْلَت ِحَي َأْمَسْيَت: َأُعوُذ بَِكِلَمِت اللَّ

اَلْمُر َأَهمُّ ِمْن َأْن َيْنُظَر َبْعُضُهْم إىَِل َبْعٍض..................................................... 180

َق َفَواَفَق َذلَِك ................................................. 391 ِ l َأْن َنَتَصدَّ َأَمَرَنا َرُسوُل اللَّ

َفاُء، اَل َكاِشَف ........................................... 498 اْمَسِح اْلَباَس، َربَّ النَّاِس بَِيِدَك الشِّ

501 .................................................. ِ، اَل إَِلَه  ْمُد لِلَّ ِ، َواْلَ َأْمَسْيَنا َوَأْمَسى اْلُْلُك لِلَّ

َك، َقاَل ُثمَّ َمْن؟ ................................................. 440 َك، َقاَل: ُثمَّ َمْن؟ َقاَل: ُأمَّ ُأمَّ

311 ............................................ َأْمِلْك َعَلْيَك لَِساَنَك، َوْلَيَسْعَك َبْيُتَك، َواْبِك َعَل 

ْحَفِة ...................................................... 488 ِ l َبْيَ اْلُ َأَنا َأِسُي َمَع َرُسوِل اللَّ

296 ................................................... ُبوٌس بَِدْينِِه َفاْذَهْب َفاْقِض َعْنُه إِنَّ َأَخاَك َمْ

270 ........................................................... ُبوٌس بَِدْينِِه َفاْقِض َعْنُه إِنَّ َأَخاَك َمْ

222 ................................................... ائَِع  ا َقاَل لَِرُسوِل اللِ l: إِنَّ َشَ َأنَّ َأْعَرابِيًّ

120 ...................................................... َل َلُه ا َعجَّ َ َتَعاىَل إَِذا َأَراَد بَِعْبٍد َخْيً إِنَّ اللَّ
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أن الَل تعاىل قال: قد َفعلُت.................................................................... 76

45 ............................................................ ا  إن الل تعاىل قال: َمْن َعاَدى ِل َولِيًّ

76 ......................................................................... أن الل تعاىل قال: نعم

188 ،179 ،151 ،145 ،15 ......................... ُجُل َ َحيِىٌّ َكِريٌم، َيْسَتْحيِى إَِذا َرَفَع الرَّ إِنَّ اللَّ

318 ..................................................... َ َزَوى ىِلَ اَلْرَض َفَرَأْيُت َمَشاِرَقَها  إِنَّ اللَّ

- إَِذا اْسُتْوِدَع َشْيًئا َحِفَظُه................................................... 456 َ -َعزَّ َوَجلَّ إِنَّ اللَّ

ْيِل لَِيُتوَب ُمِسىُء .............................................. 383 ُ َيْبُسُط َيَدُه بِاللَّ َ َعزَّ َوَجلَّ إِنَّ اللَّ

336 ......................................... ْضُتُه  َ َقاَل: إَِذا اْبَتَلْيُت َعْبِدي بَِحبِيَبَتْيِه َفَصَبَ َعوَّ إِنَّ اللَّ

ْرِب ............................................... 207 ا َفَقْد آَذْنُتُه بِاْلَ َ َقاَل َمْن َعاَدى ِل َولِيًّ إِنَّ اللَّ

284 .......................................................... ٍء َ َكَتَب اإِلْحَساَن َعَل ُكلِّ َشْ إِنَّ اللَّ

336 ............................................... ِه  َ اَل َيْرَض لَِعْبِدِه اْلُْؤِمِن إَِذا َذَهَب بَِصِفيِّ إِنَّ اللَّ

442 ........................................................ َ اَل َيْنُظُر إىَِل ُصَوِرُكْم َوَأْمَوالُِكْم إِنَّ اللَّ

121 ............................................................. َعْل ِشَفاَءُكْم ِف َحَراٍم َ َلْ َيْ إِنَّ اللَّ

121 ........................................................... َ َلْ ُيْنِزْل َداًء إاِلَّ َأْنَزَل َلُه َدَواًء إِنَّ اللَّ

91 ........................................................... اِلِ َحتَّى إَِذا َأَخَذُه َلْ  َ َلُيْمِل لِلظَّ إِنَّ اللَّ

ائِِن َحتَّى َيْقِضَ َدْيَنُه............................................................ 272 َ َمَع الدَّ إِنَّ اللَّ

425 ...................................................... َذا اْلِكَتاِب َأْقَواًما َوَيَضُع  َ َيْرَفُع ِبَ إِنَّ اللَّ

َ َيُقوُل: َأَنا ِعْنَد َظنِّ َعْبِدى ِب، َوَأَنا ....................................................... 15 إِنَّ اللَّ

217 ..................................... َ ُيوِصيُكْم بِآَبائُِكْم َهاتُِكْم َثَلًثا، إِنَّ اللَّ َ ُيوِصيُكْم بُِأمَّ إِنَّ اللَّ

ٍة .................................................... 211 يَّ إِنَّ اْمَرَأًة َكاَنْت ِف بيٍت َفَخَرَجْت ِف َسِ

163 ........................................................................... أنا النَّبيُّ ال َكِذْب

344 ............................................... َة  ِ l َلبَِث ِف َبَلئِِه َثَمِن َعْشَ وَب َنبِيَّ اللَّ إِنَّ َأيُّ

118 ،116.................................................... وَب َنبِيَّ اللِ َلبَِث بِِه َبَلُؤُه َثَمَن إِنَّ َأيُّ
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202 ...................................... ُكوَن  ِكَي، َوَقْد َأْوَجَع اْلُْشِ اَء َلِقَي َزْحًفا ِمَن اْلُْشِ إِنَّ اْلَبَ

402 ........................................... ِ إِنِّ   إِنَّ َبنِيَّ َهُؤاَلِء َيْمَنُعوننِي َأْن َأْخُرَج َمَعَك، َواللَّ

339 ................................................. اَلْنبَِياُء، ُثمَّ اَلْمَثُل َفاَلْمَثُل، ُيْبَتَل اْلَعْبُد َعَل 

311 ............................................... يِل اُلظلِم، ُيصبُح  إن بَي أيديُكم فتنًا كِقَطِع اللَّ

305 ................................................. اَعِة اْلَْرَج، ِقيَل: َوَما اْلَْرُج؟  َأنَّ َبْيَ َيَدِي السَّ

219 ......................................................................... َأْنَت َوَماُلَك َلبِيَك

367 ......................................... ائُِموَن  اُن، َيْدُخُل ِمْنُه الصَّ يَّ ِة َباًبا ُيَقاُل َلُه الرَّ نَّ إِنَّ ِف اْلَ

إِنَّ ِخَياَرُكْم َأَحاِسُنُكْم َأْخَلقًا..........................................................432، 437

 ،92 ،84 ،77 ،64 ،16 ،9 .................................... ا َلْ َيْنِزْل ا َنَزَل َوِمَّ َعاَء َيْنَفُع ِمَّ إِنَّ الدُّ

 ،173 ،167 ،159 ،151 ،145 ،139 ،137 ،123 ،121 ،119 ،115 ،112 ،106 ،99 ،96

462 ،312 ،221 ،211 ،197 ،187 ،184 ،179 ،176

 304 ................................................. َ ُمْسَتْخِلُفُكْم  ٌة، َوإِنَّ اللَّ ْنَيا ُحْلَوٌة َخِضَ إِنَّ الدُّ

275 ........................................................... با َوإِْن َكُثَر َفإِنَّ َعاِقَبَتُه َتِصُي  إِنَّ الرِّ

إِنَّ َربَُّكْم َتَباَرَك َوَتَعاىَل َحيِىٌّ َكِريٌم َيْسَتْحيِى..................................................... 30

350 ............................................... َعٍة ِمْن َباٍب َكاَن  َأنَّ َرُجًل َدَخَل اْلَْسِجَد َيْوَم ُجُ

210 .................................................. إِنَّ َرُجًل َيْأتِيُكْم ِمَن اْلَيَمِن، ُيَقاُل َلُه: ُأَوْيٌس

ِة َفَيُقوُل.................................................. 47، 112 نَّ َفُع َدَرَجُتُه ِف اْلَ ُجَل َلُتْ إِنَّ الرَّ

ُجَل لَِيُكوُن َلُه ِعْنَد اللِ اْلَْنِزَلُة........................................................... 120 إِنَّ الرَّ

296 ....................................... َي  َ ُسجِّ ِ l ِحَي ُتُوفِّ أن رسوِل اللِ l َأنَّ َرُسوَل اللَّ

467 ...................................................... lِ َكاَن إَِذا َأَراَد َأْن َيْرُقَد  َأنَّ َرُسوَل اللَّ

lِ َكاَن ُيْدِرُكُه اْلَفْجُر َوُهَو ُجُنٌب ِمْن َأْهِلِه...................................... 376 َأنَّ َرُسوَل اللَّ

296 ............................................................... وَح إَِذا ُقبَِض َتبَِعُه اْلَبَصُ إِنَّ الرُّ

140 ................................................................... ُد النَّاِس َيْوَم اْلِقَياَمِة َأَنا َسيِّ



573 الدعاء النافع

190 ،188.............................................. َت َفُهَو  إِْن ِشْئَت َدَعْوُت، َوإِْن ِشْئَت َصَبْ

403 ،336 ،120 ........................................ ُة، َوإِْن ِشْئِت  نَّ ِت َوَلِك اْلَ إِْن ِشْئِت َصَبْ

260 .................................................... تَِك َيا َربِّ اَل َأْبَرُح  ْيَطاَن َقاَل: َوِعزَّ إِنَّ الشَّ

ْيَطاَن َقَعَد اِلْبِن آَدَم بَِأْطُرِقِه: َفَقَعَد ..................................................... 485 إِنَّ الشَّ

271 .......................................................... إن صاحبكم ُحبس عل باب النة 

277 .......................................................... اْنُصْ َأَخاَك َظاِلًا َأْو َمْظُلوًما، َفَقاَل 

253 ................................................ إِنَّ َعْبًدا َأْذَنَب َذْنًبا، َفَقاَل: َأْذَنْبُت َذْنًبا َفاْغِفْرُه 

484 ......................................................... إِنَّ َعْرَش إِْبِليَس َعَل اْلَبْحِر، َفَيْبَعُث 

339 ،120................................................... َزاِء َمَع ِعَظِم اْلَبَلِء َوإِنَّ  إِنَّ ِعَظَم اْلَ

110 ................................................................ إِنَّ اْلُعَلَمَء َوَرَثُة اَلْنبَِياِء، َوإِنَّ 

271 ........................................................ َ ِمْنُكْم َقِد اْحَتَبَس  إِنَّ ُفلًنا الَِّذي ُتُوفِّ

 494 ..................................................... ْوَداِء ِشَفاًء ِمْن ُكلِّ َداٍء إاِلَّ ِة السَّ بَّ إِنَّ ِف اْلَ

438 ...................................................... ْلُم َواَلَناُة : اْلِ ُ ُهَم اللَّ َتْيِ ُيِبُّ إِنَّ ِفيَك َخلَّ

37 ..................................................... ْيِل َلَساَعًة اَل ُيَواِفُقَها َرُجٌل ُمْسِلٌم  إِنَّ ِف اللَّ

ُجِل ِفْتَنًة، َوِف َزْوَجتِِه ِفْتَنًة َوَوَلِدِه................................................ 304 إِنَّ ِف َماِل الرَّ

443 ..................................................... َها َبْيَ إِْصَبَعْيِ ِمْن  إِنَّ ُقُلوَب َبنِي آَدَم ُكلَّ

َمُة ِمْن إَِماِء َأْهِل اْلَِديَنِة َلَتْأُخُذ بَِيِد َرُسوِل ......................................... 433 إِْن َكاَنِت اْلَ

390 ................................................... ْنَيا َفَم  ُجُل َلُيْسِلُم َما ُيِريُد إاِلَّ الدُّ إِْن َكاَن الرَّ

ى ِفيَها ............................................... 317 ؛ َوِهَى َأْرٌض ُيَسمَّ إنَُّكْم َسَتْفَتُحوَن ِمْصَ

إِْن َلِقيُتْم ُفَلًنا َوُفَلًنا -لَِرُجَلْيِ ِمْن ُقَرْيٍش.................................................... 280 

تِي اْلَاُل...................................................303، 389 ٍة ِفْتَنٌة، َوإِنَّ ِفْتَنَة ُأمَّ إِنَّ لُِكلِّ ُأمَّ

اَرًة ُفْضًل َيَتبَُّعوَن .............................................. 398 ِ َتَباَرَك َوَتَعاىَل َمَلئَِكًة َسيَّ إِنَّ لِلَّ
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246 ..................................................... ِ تِْسَعًة َوتِْسِعَي اْسَم؛ ِمَئًة إاِلَّ َواِحًدا إِنَّ لِلَّ

إّن لل تعاىل آنَِيًة ِمْن أْهِل اَلْرِض، وآنَِيُة ...................................................... 443

365 .......................................... ِ ُعَتَقاَء ِف ُكلِّ َيْوٍم َوَلْيَلٍة، لُِكلِّ َعْبٍد ِمْنُهْم َدْعَوٌة  إِنَّ لِلَّ

81 ........................................................ ًة َواِحَدًة  ٍة َأْنَزَل ِمْنَها َرْحَ ِ ِماَئَة َرْحَ إِنَّ لِلَّ

380 ...................................................... ًة َواِحَدًة  ٍة َأْنَزَل ِمْنَها َرْحَ ِ ِماَئَة َرْحَ إِنَّ لِلَّ

441 ،464 ،370 ............................................................ يَّاِت َم اَلْعَمُل بِالنِّ إِنَّ

432 ............................................................. ْخَلِق َتَِّم َصالَِح اْلَ َم ُبِعْثُت ِلُ إِنَّ

390 ..................................................... ُ َمااًل  ْرَبَعِة َنَفٍر: َعْبٍد َرَزَقُه اللَّ ْنَيا ِلَ َم الدُّ إِنَّ

437 ....................................................... ِم ْلُم بِالتََّحلُّ َم اْلِ ِم، َوإِنَّ َعلُّ َم اْلِعْلُم بِالتَّ إِنَّ

129 .............................................................. إِنَّ اْلَْرَأَة ُتْقبُِل ِف ُصوَرِة َشْيَطاٍن

205 ..................................................................... ِمُلُه إِنَّ اْلََلئَِكَة َكاَنْت َتْ

436 ....................................................... ِلسًا إِنَّ ِمْن َأَحبُِّكْم إَِلَّ َوَأْقَربُِكْم ِمنِّي َمْ

436 ........................................................ إِنَّ اْلُْؤِمَن َلُيْدِرُك بُِحْسِن ُخُلِقِه َدَرَجَة 

يَن َرُجًل ........................................... 149 َأنَّ َنبِيَّ اللِ l َأَمَر َيْوَم َبْدٍر بَِأْرَبَعٍة َوِعْشِ

ُل ............................................... 84 أن الّناس َفَيْأُتوَن ُنوًحا َفَيُقوُلوَن َيا ُنوُح َأْنَت َأوَّ

517 ............................................ َ بِِه َخرَّ  ُه َأْو ُبشِّ أن النَّبيَّ l َكاَن إَِذا َأَتاُه َأْمٌر َيُسُّ

460 .............................................. َل َقْبَل  بِيَّ l َكاَن ِف َغْزَوِة َتُبوَك إَِذا اْرَتَ َأنَّ النَّ

17 ...................................................... ُذ ِمْن ُسوِء اْلَقَضاِء  بِىَّ l َكاَن َيَتَعوَّ َأنَّ النَّ

 30 ................................................ بِيَّ l َكاَن ُيَصلِّ ِعْنَد اْلَبْيِت، َوَأُبو َجْهٍل َأنَّ النَّ

41 ................................................................................................ بِيَّ l َلَّا َدَخَل اْلَبْيَت َدَعا ِف َنَواِحيِه َأنَّ النَّ

368  .......................................... ُكْم، َوِفيِه َلْيَلٌة َخْيٌ ِمْن َأْلِف  ْهَر َقْد َحَضَ إِنَّ َهَذا الشَّ

إِنَّ َهِذِه ِضْجَعٌة ُيْبِغُضَها الل.................................................................. 471

57 .......................................................... ِة َقْوٌم َيْعَتُدوَن ُه َسَيُكوُن ِف َهِذِه اُلمَّ إِنَّ
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122 .................................................................... ُه َداٌء ُه َلْيَس بَِدَواٍء َوَلِكنَّ إِنَّ

506 .......................................................  َ ْسَتْغِفُر اللَّ ُه َلُيَغاُن َعَل َقْلبِي، َوإِنِّ َلَ إِنَّ

417 ................................................... ى اْختَِلًفا  ُه َمْن َيِعْش ِمْنُكْم َبْعِدي َفَسَيَ إِنَّ

70 ........................................................... ْنَيا َواآلِخَرِة إِنِّ َأْسَأُلَك اْلَُعاَفاَة ِف الدُّ

370 .................................................................................. إِنِّى َصائٌِم

409 .................................................... ا  وا َبْعَدُهَ ْفُت ِفيُكْم َما َلْن َتِضلُّ إِنِّ َقْد َخلَّ

ْعَلُم َكِلَمًة َلْو َقاَلَا َلَذَهَب َعْنُه َما َيُِد.................................................... 514 إِنِّ َلَ

307 .................................................  ćȼĆȵ ĊɀĆȩ ćȻĆǿ ĆǾĊȹĆǕ ĊǼĆȩĆȿ ƋɍĈǙ ƊɄĈǤĆȹ ĊȸĈȵ ǠĆȵĆȿ ćȻɀćȶ ćȭćǿ ĈǾĊȹćɉ ɄƍȹĈǙ

198 ..................................................... إِنِّى َلْنُظُر إىَِل َشَياِطِي اإِلْنِس َواْلِنِّ َقْد 

اْهَتزَّ اْلَعْرُش ِلَْوِت َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ............................................................. 203

67 .......................................... ..اْهِدِن َلْحَسِن اَلْخَلِق اَل َيِْدي َلْحَسنَِها إاِلَّ َأْنَت

310 ............................................. اَعِة َوإِْن َعْبًدا  ْمِع َوالطَّ ِ َوالسَّ ُأوِصيُكْم بَِتْقَوى اللَّ

358 ................................................ ُرَقاِت، َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل  ُلوَس بِالطُّ اُكْم َواْلُ إِيَّ

130 ..................................................... ُخوَل َعَل النَِّساِء، َفَقاَل َرُجٌل  اُكْم َوالدُّ إِيَّ

ا ...................................................... 500 اآْلَيَتاِن ِمْن آِخِر ُسوَرِة اْلَبَقَرِة َمْن َقَرَأُهَ

504 ................................................ َأَيْعِجُز َأَحُدُكْم َأْن َيْكِسَب ُكلَّ َيْوٍم َأْلَف َحَسَنٍة

ُ َكِلَمًة ُأَحاجُّ َلَك .................................................... 232 ! ُقْل اَل إَِلَه إاِلَّ اللَّ َأْي َعمِّ

ْت َعَل ............................................................ 129  َم اْمَرَأٍة اْسَتْعَطَرْت، َفَمرَّ َأيُّ

517 ...................................................................... َأْيَن ُكْنَت َيا َأَبا ُهَرْيَرَة؟

َعاَم................................................... 405 َلَم، َوَأْطِعُموا الطَّ ا النَّاُس َأْفُشوا السَّ َ َأيُّ

31 .................................................. ًبا َوإِنَّ  َ َطيٌِّب اَل َيْقَبُل إاِلَّ َطيِّ ا النَّاُس! إِنَّ اللَّ َ َأيُّ

328 ،324............................................... ، َوَسُلوا ْوا لَِقاَء اْلَعُدوِّ ا النَّاُس! اَل َتَتَمنَّ َ َأيُّ

  198 ....................................................... اِب! َوالَِّذي َنْفِس بَِيِدِه!  طَّ إِيٍه َيا اْبَن اْلَ
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516 ............................................ َلِف  َم َجَزاُء السَّ ُ َلَك ِف َأْهِلَك َوَمالَِك، إِنَّ َباَرَك اللَّ

498 ....................................................... ٍء ُيْؤِذيَك ِ َأْرِقيَك، ِمْن ُكلِّ َشْ بِاْسِم اللَّ

باسم اللِ والصلُة والسلُم عل رسوِل اللِ اللهم افتح........................................ 509 

509 ........................................ ُهمَّ إِن باسم الل والصلة والسلم عل رسول الل، اللَّ

498 ....................................................... ِ ُيْبِيَك، َوِمْن ُكلِّ َداٍء َيْشِفيَك بِاْسِم اللَّ

468 ................................................................. ُهمَّ َأُموُت َوَأْحَيا بِاْسِمَك اللَّ

463 ....................................................................... بِاْسِمَك َأُموُت َوَأْحَيا

468 ..................................................... بِاْسِمَك َربِّ َوَضْعُت َجْنبِي َوبَِك َأْرَفُعُه

َبٍخ! َذلَِك َماٌل َرابٌِح، َذلَِك َماٌل َرابٌِح! وَقْد َسِمْعُت ........................................... 391

432 ............................................................................ ُلِق اْلِبُّ ُحْسُن اْلُ

317 ........................................... ِة َوالتَّْمِكِي ْصَ ْفَعِة َوالنُّ َناِء َوالرِّ َة بِالسَّ ْ َهِذِه اآلمَّ َبشِّ

119 ..................................................... وُب َيْغَتِسُل ُعْرَياًنا َخرَّ َعَلْيِه ِرْجُل  َبْيَنَم َأيُّ

ِ l ُيَصلِّ ِعْنَد اْلَبْيِت......................................................... 143  َبْيَنَم َرُسوُل اللَّ

373  ............................  l ِّبِي بينم نحُن جلوٌس عنَد رسول الل l إذ َجاَء َرُجٌل إىَِل النَّ

399 ............................................... َبْيَنا َرُجٌل بَِطِريٍق اْشَتدَّ َعَلْيِه اْلَعَطُش َفَوَجَد بِْئًرا

352 ................................................... َبْيَنا َرُجٌل بَِفَلٍة ِمَن اَلْرِض، َفَسِمَع َصْوًتا 

442 ................................................ ْقَوى َها ُهَنا ْقَوى َها ُهَنا، التَّ ْقَوى َها ُهَنا، التَّ التَّ

436 ..................................................................... ُلِق ِ َوُحْسُن اْلُ َتْقَوى اللَّ

401 ............................................. َلَة اْلَْكُتوَبَة  ُك بِِه َشْيًئا َوُتِقيُم الصَّ َ اَل ُتْشِ َتْعُبُد اللَّ

372 ..................................................... َياىِلَ َما ُتَصلِّ َوُتْفِطُر ِف َرَمَضاَن َتُْكُث اللَّ

ُهمَّ إِنََّك َعُفوٌّ ُتِبُّ اْلَعْفَو.......................................................... 329 َتُقولَِي: اللَّ

323 ................................................... َقاِء ِ ِمْن َجْهِد اْلَبَلِء، َوَدَرِك الشَّ ُذوا بِاللَّ َتَعوَّ

318 ....................................................... ُ َأْن َتُكوَن ُة ِفيُكْم َما َشاَء اللَّ ُبوَّ َتُكوُن النُّ
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305 ............................................... ْيِل اْلُْظِلِم اَعِة ِفَتٌن َكِقَطِع اللَّ َتُكوُن َبْيَ َيَدِي السَّ

اُر: ُأوثِْرُت .................................................... 397 اُر َفَقاَلِت النَّ ُة َوالنَّ نَّ ِت اْلَ اجَّ َتَ

180 ...................................................... وَن ُحَفاًة ُعَراًة ُغْراًل، َقاَلْت َعائَِشُة َشُ ُتْ

121 ......................................................... َ َعزَّ َوَجلَّ َلْ َيَضْع َداًء  تَداَوْوا َفإِنَّ اللَّ

62 ..................................................... لوا بجاهي، فإن جاهي عنَد اللِ عظيٌم توسَّ

36 ................................................... ْيِل َفُيَناِدي ُمَناٍد َمِء نِْصَف اللَّ ُتْفَتُح َأْبَواُب السَّ

ةِ....................................................... 24 دَّ َخاِء َيْعِرْفَك ِف الشِّ ْف إىَِل اللِ ِف الرَّ َتَعرَّ

317 ................................................... ُلوَن  وَن، َفَيَتَحمَّ ُتْفَتُح اْلَيَمُن، َفَيْأِت َقْوٌم ُيبِسُّ

373 ............................................................... ُحوِر َبَرَكًة ُروا َفإِنَّ ِف السَّ َتَسحَّ

373 .................................................... َلِة  بِيِّ l ُثمَّ َقاَم إىَِل الصَّ ْرَنا َمَع النَّ َتَسحَّ

ُروا َوَلْو بَِجْرَعٍة ِمْن َماٍء................................................................. 374 َتَسحَّ

449 ................................................... ِصِي ُعوًدا  ُتْعَرُض اْلِفَتُن َعَل اْلُقُلوِب َكاْلَ

450 ............................................. وا َبْعَدُها: ِكتاَب الل  َتَرْكُت فيُكْم َشْيَئْيِ َلْن َتِضلُّ

490 ................................................... ْيَطاِن، َفإَِذا َتَثاَءَب َأَحُدُكْم  َثاُؤُب ِمَن الشَّ التَّ

َئٍة................................................... 505 طُّ َعْنُه َأْلُف َسيِّ ُتْكَتُب َلُه َأْلُف َحَسَنٍة، َوُتَ

اَعِة ِفَتٌن َكِقَطِع ........................................................... 406  َتُكوُن َبْيَ َيَدْي السَّ

390 ................................................... : َما َنَقَص َماُل َعْبٍد ِمْن  َثَلَثٌة ُأْقِسُم َعَلْيِهنَّ

ْمِر.................................................. 216 َة: ُمْدِمُن اْلَ نَّ ُ َعَلْيِهُم اْلَ َم اللَّ َثَلَثٌة َقْد َحرَّ

45 ......................................................... اِكُر الل َكثًِيا َثَلَثٌة اَل ُيَردُّ ُدَعاُؤُهْم: الذَّ

216 ............................................. ٌف، َوال َعْدٌل َثلَثٌة ال ُيْقَبُل ِمْنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َصْ

216 ................................................. ُ إَِلْيِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة: اْلَعاقُّ  ..َثَلَثٌة اَل َيْنُظُر اللَّ

365 ،43 ..................................................... : َدْعَوُة اْلَوالِِد  َثَلُث َدَعَواٍت اَل ُتَردُّ

276 ،90 ................................................ َثَلُث َدَعَواٍت ُمْسَتَجاَباٌت اَل َشكَّ ِفيِهنَّ
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: َدُعَوُة اْلَْظُلوِم....................................... 213 َثَلُث َدَعَواٍت ُمْستَجاَباٌت اَل َشكَّ ِفيِهنَّ

365 ........................................... ائِِم، َوَدْعَوُة  َثلُث َدَعَواٍت ُمْسَتَجاَباٌت: َدْعَوُة الصَّ

457 .................................................... َثَلُث َدَعَواٍت ُمْسَتَجاَباٌت: َدْعَوُة اْلَْظُلوِم

 213 ........................................... : َدْعَوُة  ، اَل َشكَّ ِفيِهنَّ َثَلُث َدَعَواٍت ُيْسَتَجاُب َلُنَّ

276 ............................................................. ْم: اْلَوالُِد َثلٌث ُيْسَتَجاُب َدْعَوُتُ

467 .............................................................. ْيَمِن َك اْلَ ُثمَّ اْضَطِجْع َعَل ِشقِّ

 34 ...................................................... َعاُء ِعْند  اِن: الدُّ َم ُتَردَّ اِن َأْو َقلَّ ثِْنَتاِن اَل ُتَردَّ

384 .................... ا َقطُّ ُه َلْ َيْعَمْل َخْيً ِ، َوَقاَلْت َمَلئَِكُة اْلَعَذاِب: إِنَّ َجاَء َتائًِبا ُمْقبًِل بَِقْلبِِه إىَِل اللَّ

409 .................................................... جاَء الَِلُك الّظاُل بالّراهِب َفِقيَل َلُه اْرِجْع 

460 ...................................................... ْهِر َواْلَعْصِ ِ l َبْيَ الظُّ َع َرُسوُل اللَّ َجَ

400 ....................................................... اِك َنْعِلِه ُة َأْقَرُب إىَِل َأَحِدُكْم ِمْن ِشَ نَّ اْلَ

َلَواِت اْلَْكُتوَباِت................................................. 35 ْيِل اآلِخِر، َوُدُبَر الصَّ َجْوَف اللَّ

94 ....................................................................... َحسُبنا الُل ونِعَم الوكيُل

62 ................................................................. َحسبي من سؤال ِعلُمه بحال

ُشوُر........................................463، 469 ِ الَِّذي َأْحَياَنا َبْعَد َما َأَماَتَنا َوإَِلْيِه النُّ ْمُد لِلَّ اْلَ

ِ الَِّذي َأْطَعَمَنا، َوَسَقاَنا.............................................................. 468 ْمُد لِلَّ اْلَ

469 ................................................. ِ الَِّذي َعاَفاِن ِف َجَسِدي، َوَردَّ َعَلَّ  ْمُد لِلَّ اْلَ

 431  ................................................. بِيَّ l َعْشَ ِسنَِي َفَم َقاَل ِل: ُأفٍّ َخَدْمُت النَّ

، َفاْسَتْسَقى َفاْسَتْقَبَل اْلِقْبَلَة................................................... 350 َخَرَج إىَِل اْلَُصلَّ

153 ............................................ َخَرَج رسوُل اللِ l إىل اَلندِق؛ فإذا اُلهاِجروَن 

350 ........................................... َخَرَج رسوُل اللِ l للستسقاِء ُمَتَذلًِّل ُمَتواِضعًا 

351 ..........................................................  ، َخَرَج َعْبُد اللِ ْبُن َيِزيَد اَلْنَصاِريُّ

351 ............................................. َه إىَِل اْلِقْبَلِة َيْدُعو  بِيُّ l َيْسَتْسِقي َفَتَوجَّ َخَرَج النَّ
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ا........................................................ 309 وا َبْعَدُهَ ْفُت ِفيُكْم َشْيَئْيِ َلْن َتِضلُّ َخلَّ

62 ..................................................... خُس لياٍل ال ُتَردُّ فيها دعوٌة: أوُل ليلٍة من 

َعاِء ُدَعاُء َيْوِم َعَرَفَة، َوَخْيُ َما ُقْلُت َأَنا .................................................. 41 َخْيُ الدُّ

440 .................................................... ْهل ُكْم ِلَ ْهِلِه، َوَأَنا َخْيُ ُكْم ِلَ ُكْم َخْيُ َخْيُ

423 .............................................................. َمُه َم اْلُقْرآَن َوَعلَّ ُكْم َمْن َتَعلَّ َخْيُ

400 ،284..................................................... ٍة، َرَبَطْتَها  اَر ِف ِهرَّ َدَخَلِت اْمَرَأٌة النَّ

37 .................................................. ِ l َعَل َأبِى َسَلَمَة َوَقْد َشقَّ  َدَخَل َرُسوُل اللَّ

307 ................................. َدَخَل علَّ رسوُل اللِ l يومًا َفِزعًا، يقوُل: »)اَل إَِلَه إاِلَّ الل( 

عاُء مخُّ العبادةِ............................................................................. 62 الدُّ

62 ..................................................... عاُء سلُح اُلؤمِن، وعمُد الديِن، وُنوُر  الدُّ

41 ....................................................l ِّ؛ لثبوت ذلَك عن النَّبي فا والروِة لِلُمعَتمِر والاجِّ عاُء عل الصَّ الدُّ

َعاُء اَل ُيَردُّ َبْيَ اَلَذاِن َواإِلَقاَمِة.............................................................. 35 الدُّ

462 ،221 ،131 ،53 ،51 ،23 ،11 ،8 ...................................... َعاُء ُهَو اْلِعَباَدُة الدُّ

30 ................................................ بِيُّ l ُثمَّ َرَفَع َيَدْيِه َوَرَأْيُت َبَياَض إِْبَطْيِه َدَعا النَّ

178 ........................................ دعا النَّبيًّ l لعلِّ بِن أب طالٍب m وهو َيشتكي 

جِل العمى، فاستجاَب الُل ............................................... 178 دعا النَّبيُّ l للرَّ

511 ،249................................................ َتَك َأْرُجو ُهمَّ َرْحَ َدَعَواُت اْلَْكُروِب: اللَّ

َدْعَوُة اْلَْرِء اْلُْسِلِم َلِخيِه بَِظْهِر اْلَغْيِب .......................................................... 42

َدعوُة الريِض مستجابٌة........................................................................ 62

276 ،90 ،42 .................................................. َدْعَوُة اْلَْظُلوِم ُمْسَتَجاَبٌة َوإِْن َكاَن 

511 ،245 ،104 ،43 ........................... وِن -إذ َدعا با وهو ف بطِن الوِت دعوُة ذي النُّ

َدُعوُه َوَأْهِريُقوا َعَل َبْولِِه َذُنوًبا ِمْن َماٍء ....................................................... 433

271 .......................................................... يُن َدْيناِن؛ َفَمْن ماَت وُهَو َيْنِوي  الدَّ
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 230 ............................................................................. يُن النَِّصيَحُة الدِّ

273 ................................................. ائِيَل، َسَأَل  ذكَر النَّبيُّ l َرُجًل ِمْن َبنِي إِْسَ

375 ........................................... ِت اْلُعُروُق َوَثَبَت اَلْجُر إِْن َشاَء  َمُأ َواْبَتلَّ َذَهَب الظَّ

456  ............................................... َلَثُة  اِكَباِن َشْيَطاَناِن، َوالثَّ اِكُب َشْيَطاٌن، َوالرَّ الرَّ

 352 .................................................. ُربَّ َأْشَعَث َمْدُفوٍع بِاَلْبَواِب َلْو َأْقَسَم َعَل 

ِن َواَل َتْنُصْ ............................ 234، 385، 444، 478 ، َواْنُصْ ! َأِعنِّى َواَل ُتِعْن َعَلَّ َربِّ

ِحيُم......................................... 69، 480 اُب الرَّ َربِّ اْغِفْر ِل َوُتْب َعَلَّ إِنََّك َأْنَت التَّوَّ

مَواِت، َوَما َأْظَلْلَن َوَربَّ اَلَرِضَي .................................................. 170 َربَّ السَّ

355 ...................................................... ُجُل َعَل ِديِن َخِليِلِه، َفْلَيْنُظْر َأَحُدُكْم  الرَّ

215 .......................................... بِّ ف ُسْخِط بِّ ف ِرضا الَوالِِد، َوُسْخُط الرَّ ِرضا الرَّ

216 ................................................. وىَل َقاَل  َرَجَة اْلُ ، َفَلمَّ َرَقى الدَّ َرَقى l اْلِْنَبَ

470 ................................................... ِ، َفإَِذا َرَأى َأَحُدُكْم َما  َسَنُة ِمْن اللَّ ْؤَيا اْلَ الرُّ

456 ............................................. ْيَ  َ َلَك اْلَ ْقَوى، َوَغَفَر َذْنَبَك، َوَيسَّ ُ التَّ َدَك اللَّ َزوَّ

َسَأْلُت َربِّى َثَلًثا، َفَأْعَطاِن ثِْنَتْيِ َوَمَنَعنِي َواِحَدًة................................................ 51

ُسُل اَل َتْغِدُر ...................................................... 284 ُه اَل َيْغِدُر، َوَكَذلَِك الرُّ َسَأْلُتَك َهْل َيْغِدُر َفَزَعْمَت َأنَّ

ا َلُه ُمْقِرنَِي ................................................ 456 َر َلَنا َهَذا َوَما ُكنَّ ُسْبَحاَن الَِّذي َسخَّ

َزائِِن........................................................ 310 ُ ِمَن اْلَ ُسْبَحاَن اللِ! َماَذا َأْنَزَل اللَّ

254 ............................................. ُهمَّ اْغِفْر ل َنا َوبَِحْمِدَك، اللَّ ُهمَّ َربَّ ُسْبَحاَنَك اللَّ

255 ،254............................................. ُهمَّ َوبَِحْمِدَك، َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه ُسْبَحاَنَك اللَّ

َ اْلَعاِفَيَة......................................................................... 70، 328 َسِل اللَّ

َسْل ُتْعَطْه َسْل ُتْعَطْه........................................................................... 40

328 ،70 .............................................. َ اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة، َفإِنَّ َأَحًدا َلْ ُيْعَط  َسُلوا اللَّ

ِ ِمْن ِعْلٍم ................................................... 419 ُذوا بِاللَّ َ ِعْلًم َناِفعًا، َوَتَعوَّ َسُلوا اللَّ
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ُق ...........................................288، 306 اَعاُت؛ ُيَصدَّ َسَيْأِت َعَل النَّاِس َسَنَواٌت َخدَّ

501 ،256 ،27 ................................... ُهمَّ َأْنَت َربِّ اَل إَِلَه ُد ااِلْستِْغَفاِر َأْن َتُقوَل: اللَّ َسيِّ

َفُر ِقْطَعٌة ِمْن اْلَعَذاِب؛ َيْمَنُع َأَحَدُكْم َنْوَمُه ................................................. 458 السَّ

306 .............................................. َماِن َخْسٌف، َوَقْذٌف، َوَمْسٌخ َسَيُكوُن ِف آِخِر الزَّ

اَك َأْن َتُكوَن ................................................ 58 َعاِء، َفإِيَّ َسَيُكوُن َقْوٌم َيْعَتُدوَن ِف الدُّ

493 ............................................................ َجٍم  َطِة ِمْ الشفاء ف ثلثة: ِف َشْ

ِ l ُقُحوَط اْلََطِر................................................. 351 َشَكى النَّاُس إىَِل َرُسوِل اللَّ

338 ............................................ ٌد ُبْرَدًة َلُه ِف  َشَكْوَنا إىَِل َرُسوِل اللِ l َوْهَو ُمَتَوسِّ

378 ................................................... ْيُخ اْلَكبُِي َواْلَْرَأُة اْلَكبَِيُة اَل َيْسَتِطيَعاِن  الشَّ
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ِحِم ............................................. 393 ، َوِصَلُة الرَّ بِّ ِّ ُتْطِفىُء َغَضَب الرَّ َصَدَقُة السِّ

500 .............................................................................. بِيُث َصَدَق اْلَ

َصَدَقَك َوُهَو َكُذوٌب... َذاَك َشْيَطاٌن......................................................... 488

َلُة َعَل َوْقتَِها........................................................................... 220 الصَّ
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509 .................................................................................... ُغْفَراَنَك

330 ،325............................................................... فإذا لقيتموُهم فاصِبوا
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402 ........................................................... ُجوِد  َفَأِعنِّي َعَل َنْفِسَك بَِكْثَرِة السُّ
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295 .................................................................... ار ال ضر َوال ِضَ

262 ................................................... َة، َواَل َهاَمَة، َواَل َصَفَر اَل َعْدَوى، َواَل ِطَيَ

170 .................................................. ُ َعَل  اَيَة َغًدا َرُجًل َيْفَتُح اللَّ ُلْعِطَيَّ َهِذِه الرَّ

ِ، َواَل إَِلَه إاِلَّ ............................................... 504 ْمُد لِلَّ ِ، َواْلَ ْن َأُقوَل: ُسْبَحاَن اللَّ َلَ

َواُك ِعْنَدُه................................................. 469 لن النَّبيَّ l َكاَن اَل َيَناُم إاِلَّ َوالسِّ

469 .......................................... لن النَّبيَّ l َكاَن اَل َيَناُم َحتَّى َيْقَرَأ )ٱ السجدة( 

110 ............................................................... اَل ُنوَرُث؛ َما َتَرْكَنا َفُهَو َصَدَقٌة

اَل، َوَنبِيَِّك الَِّذي َأْرَسْلَت ...................................................................... 53

56 ........................................................ اَل َيَتَمنَّى َأَحُدُكُم اْلَْوَت َواَل َيْدُع بِِه ِمْن 

56 ........................................................... َيَّ َأَحُدُكُم اْلَْوَت لُِضٍّ َنَزَل بِِه اَل َيَتَمنَّ

295 ...................................................... َيَّ َأَحُدُكْم اْلَْوَت ِمْن ُضٍّ َأَصاَبُه اَل َيَتَمنَّ

اَل َيِلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َيْشَهُد َأْن اَل إَِلَه .................................................314، 315

461 ...................................................... ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر  اَل َيِلُّ اِلْمَرَأٍة ُتْؤِمُن بِاللَّ

357 ................................................... َق َبْيَ اْثَنْيِ إاِلَّ بِإِْذِنِم اَل َيِلُّ لَِرُجٍل َأْن ُيَفرِّ

216 ........................................................................ َة َقاِطٌع نَّ اَل َيْدُخُل اْلَ

266 ،188 ،131 ،123 ،115 ،17 ،16 .................. َعاُء، َواَل َيِزيُد ِف  اَل َيُردُّ اْلَقَضاَء إاِلَّ الدُّ

َعاُء........................................................................ 17 ال َيُردُّ اْلَقَدَر إاِل الدُّ

333 ...................................................... اَل َيَزاُل اْلَبَلُء بِاْلُْؤِمِن َواْلَْؤِمَنِة ِف َنْفِسِه 

375 .................................................. َل النَّاُس اْلِفْطَر يُن َظاِهًرا َما َعجَّ اَل َيَزاُل الدِّ

ُلوا اْلِفْطَر......................................................... 374 اَل َيَزاُل النَّاُس بَِخْيٍ َما َعجَّ

32 ...................................................... اَل َيَزاُل ُيْسَتَجاُب لِْلَعْبِد َما َلْ َيْدُع بِإِْثٍم َأْو 

ْتُهُم ................................................ 355 َ َعزَّ َوَجلَّ إاِلَّ َحفَّ اَل َيْقُعُد َقْوٌم َيْذُكُروَن اللَّ
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294 ........................................................ ِ ِسُن بِاللَّ اَل َيُموَتنَّ َأَحُدُكْم إاِلَّ َوُهَو ُيْ

326 ........................................................... ال َيْنَبِغي ِلُْؤِمٍن َأْن َيِذلَّ َنْفَسُه، ِقيَل

433 ................................................... ِخيِه َما ُيِبُّ  اَل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى ُيِبَّ ِلَ

239 ....................................................... تِي َعَل َثَلٍث َوَسْبِعَي ِفْرَقًة َلَتْفَتَِقنَّ ُأمَّ

215 ................................................ َق  ُ َمْن َسَ ِ َوَلَعَن اللَّ ُ َمْن َذَبَح لَِغْيِ اللَّ َلَعَن اللَّ

275 ...................................................... َبا، َوُموِكَلُه ِ l آِكَل الرِّ َلَعَن َرُسوُل اللَّ

57 ........................................................................... ْرَت َواِسًعا َلَقْد َحجَّ

147 ...............................................l َِلَقْد َرَأْيُتَنا َيْوَم َبْدٍر َوَنْحُن َنُلوُذ بَِرُسوِل الل

28 .................................................. َ بِاْسِمِه اَلْعَظِم الَِّذي إَِذا ُدِعَي  َلَقْد َسَأْلَت اللَّ

ُه ............................................... 401 َ ُه َلَيِسٌي َعَل َمْن َيسَّ َلَقْد َسَأْلَت َعْن َعِظيٍم َوإِنَّ

197 ................................................... ُثوَن َفإِْن  دَّ َلَقْد َكاَن ِفيَم َقْبَلُكْم ِمَن اُلَمِم ُمَ

223 ................................................................... ُ ُنوا َمْوَتاُكْم اَل إَِلَه إاِلَّ اللَّ َلقِّ

121 ........................................................ اِء لُِكلِّ َداٍء َدَواٌء، َفإَِذا ُأِصيَب َدَواُء الدَّ

َل ُكلُّ َنبِىٍّ ..............................................179، 184  لُِكلِّ َنبِيٍّ َدْعَوٌة ُمْسَتَجاَبٌة َفَتَعجَّ

386 ................................................. ُ َأَشدُّ َفَرًحا بَِتْوَبِة َعْبِدِه ِحَي َيُتوُب إَِلْيِه ِمْن  لَلَّ

ْلَق َكَتَب ِف ِكَتابِِه......................................................... 81، 380 ُ اْلَ َلَّا َخَلَق اللَّ

َلَح، َواْغَتَسَل ............................................... 157 ْنَدِق َوَوَضَع السِّ َلَّا َرَجَع َيْوَم اْلَ

434 ..........................................................lِ َلَّا َكاَن َيْوُم ُحَنْيٍ آَثَر َرُسوُل اللَّ

213 .................................................. ْم ِف اْلَْهِد إاِلَّ َثَلَثٌة؛ ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم  َلْ َيَتَكلَّ

َن َأِو اْسَتْقَسَم................................................ 263 َرَجاِت اْلُعَل َمْن َتَكهَّ َلْن َيِلَج الدَّ

َمَء ....................................................... 381 َلْو َأْخَطْأُتْم َحتَّى َتْبُلَغ َخَطاَياُكْم السَّ

َلْو َأنَّ َأَحَدُكْم إَِذا َأَراَد َأْن َيْأِتَ َأْهَلُه َفَقاَل...................................................... 488

271 ...................................................... ِ، ُثمَّ ُأْحيَِي َلْو َأنَّ َرُجل ُقتَِل ِف َسبِيِل اللَّ
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211 ................................................... َلْو َتَرَكْتَها َلَداَرْت، َأْو َقاَل: َطَحَنْت إىَِل َيْوِم

197 ..................................................... اِب  طَّ َلْو َكاَن َبْعِدي َنبِيٌّ َكاَن ُعَمَر بن اْلَ

376 ................................................ َواِك ِعْنَد ْم بِالسِّ َمْرُتُ تِي َلَ َلْواَل َأْن َأُشقَّ َعَل ُأمَّ

325 .................................................... ِ َلَعِمْلَناُه َلْو َنْعَلُم َأيَّ اَلْعَمِل َأَحبُّ إىَِل اللَّ

456 ................................................. َلْو َيْعَلُم النَّاُس َما ِف اْلَوْحَدِة َما َأْعَلُم َما َساَر

َهاُر..................................................318، 414 ْيُل َوالنَّ َلَيْبُلَغنَّ َهَذا اَلْمُر َما َبَلَغ اللَّ

317 .............................................. اِكُب ِمْن َصْنَعاَء  نَّ َهَذا اَلْمُر َحتَّى َيِسَي الرَّ َلُيتِمَّ

462 ،145 ،131 ،123 ،115 ،106 ،15 ................... َعاِء  ِ ِمَن الدُّ ٌء َأْكَرَم َعَل اللَّ َلْيَس َشْ

460 ....................................................................... َعٌة َلْيَس َعَل ُمَساِفٍر ُجُ

300 ..................................................... ُيوَب  ُدوَد َوَشقَّ اْلُ ا َمْن َلَطَم اْلُ َلْيَس ِمنَّ

َب َلُه.......................................................................... 43 َماُء َزْمَزَم ِلَا ُشِ

227 ................................................................................ َما َأْجَلَسُكْم

225 ................................................... ِ َيْتُلوَن  َما اْجَتَمَع َقْوٌم ِف َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اللَّ

ما استجار عبٌد من النار سبع مرات إال قالت ................................................ 398

511 ،245................................. ُهمَّ إِنِّ َعْبُدَك َما َأَصاَب َأَحًدا َقطُّ َهمٌّ َواَل َحَزٌن َفَقاَل اللَّ

192 ...................................................... َما َأَصاَب ُمْسِلًم َقطُّ َهٌم َأْو ُحْزٌن، َفَقال

504 ................................................. ِ ُ ِلََلئَِكتِِه َأْو لِِعَباِدِه ُسْبَحاَن اللَّ َما اْصَطَفى اللَّ

416 ................................................. ْبِ ا َوَأْوَسَع ِمْن الصَّ َما ُأْعِطَي َأَحٌد َعَطاًء َخْيً

ا ِمْن َأْن .......................................................... 275 َما َأَكَل َأَحٌد َطَعاًما َقطُّ َخْيً

َما َأَنا َعَلْيِه َوَأْصَحاب........................................................................ 451

 304 ................................................... َجاِل ِمَن  َما َتَرْكُت َبْعِدي ِفْتَنًة َأَضَّ َعَل الرِّ

ا....................................................... 110 َما َتَرَك َرُسوُل اللِ l ِعْنَد َمْوتِِه ِدْرَهً

398 ........................................................................ َلِة؟ َما َتُقوُل ِف الصَّ
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69 ................................................  َ ُد، ُثمَّ َأْسَأُل اللَّ َلِة؟ َقاَل: َأَتَشهَّ َما َتُقوُل ِف الصَّ

128 ....................................................... َجاِل  َما َتَرْكُت َبْعِدي ِفْتَنًة َأَضَّ َعَل الرِّ

يِقَي ................................................... 216 دِّ بِيَِّي َوالصِّ َماَت َعَل َهَذا، َكاَن َمَع النَّ

227 ........................................................ َ ِفيِه  ِلًسا َلْ َيْذُكُروا اللَّ َما َجَلَس َقْوٌم َمْ

اِر َحتَّى َظَنْنُت ................................................... 283 َما َزاَل ُيوِصينِي ِجْبِيُل بِاْلَ

505 ....................................................... تِي َفاَرْقُتِك َعَلْيَها اِل الَّ َما ِزْلِت َعَل اْلَ

390 ................................................... ِ l َعَل اإِلْسَلِم َشْيًئا  َما ُسئَِل َرُسوُل اللَّ

304 ............................................... َما اْلَفْقَر َأْخَشى َعَلْيُكْم، َوَلِكْن َأْخَشى َعَلْيُكْم 

ُه .......................................................... 273 ُ َأنَّ اُن َدْيًنا -َفَعِلَم اللَّ َما ِمْن َأَحٍد َيدَّ

38 ...................................................  ِ الُِح ِفيَها َأَحبُّ إىَِل اللَّ اٍم اْلَعَمُل الصَّ َما ِمْن َأيَّ

ا اْلَعْبُد َأْفَضَل ........................................................... 328 َما ِمْن َدْعَوٍة َيْدُعو ِبَ

428 ..................................................... َفُظ ِعْلًم َفَيْكُتُمُه إاِلَّ ُأِتَ بِِه  َما ِمْن َرُجٍل َيْ

436 ........................................................... ٍء ُيوَضُع ِف اْلِيَزاِن َأْثَقُل  َما ِمْن َشْ

395 ................................................ ي ِمْنَها  ٍة اَل ُيَؤدِّ َما ِمْن َصاِحِب َذَهٍب َواَل ِفضَّ

514 ................................................. ا  ِ َوإِنَّ َما ِمْن َعْبٍد ُتِصيُبُه ُمِصيَبٌة، َفَيُقوُل: إِنَّا لِلَّ

 272 .............................................................. ٌة ِف َأَداِء  َما ِمْن َعْبٍد َكاَنْت َلُه نِيَّ

ُهوَر، ُثمَّ َيُقوُم ........................................260، 513 َما ِمْن َعْبٍد ُيْذنُِب َذْنًبا َفُيْحِسُن الطُّ

499 ................................................... َما ِمْن َعْبٍد َيُقوُل ِف َصَباِح ُكلِّ َيْوٍم َوَمَساِء 

394 .................................................... ما َمنَع قوٌم الزكاَة إال ابَتلُهُم الل بالِسني

ِلٍس اَل َيْذُكُروَن .................................................... 356 َما ِمْن َقْوٍم َيُقوُموَن ِمْن َمْ

393 ................................................ ُه َلْيَس َبْيَنُه َوَبْيَنُه  ُمُه َربُّ َما ِمْنُكْم َأَحٌد إاِلَّ َسُيَكلِّ

39 ................................................... ُأ َفُيْبِلُغ -َأْو َفُيْسبُِغ-  َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َيَتَوضَّ

342 ،42 ............................................... َما ِمْن ُمْسِلٍم ُتِصيُبُه ُمِصيَبٌة َفَيُقوُل َما َأَمَرُه 
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221 ،197 ،179 ،167 ،159 ،139 ،15 .............. َما ِمْن ُمْسِلٍم َيْدُعو بَِدْعَوٍة َلْيَس ِفيَها إِْثٌم  

465  ........................................................... َما ِمْن ُمْسِلٍم َيبِيُت َعَل ِذْكٍر َطاِهًرا

336 ................................................ َما ِمَن النَّاِس ُمْسِلٌم َيُموُت َلُه َثَلَثٌة ِمَن اْلَوَلِد 

392 ،395 ،388 ................................... َما ِمْن َيْوٍم ُيْصبُِح اْلِعَباُد ِفيِه إاِلَّ َمَلَكاِن َيْنِزاَلِن

395 .............................................................. اِر َكاِة َيْوَم اْلِقَياَمِة ِف النَّ َمانُِع الزَّ

َما َيَزاُل الَبَلُء باُلؤِمِن َواُلْؤِمَنِة ف ......................................................120، 339

339 ،119............................................... َما ُيِصيُب اْلُْسِلَم ِمْن َنَصٍب، َواَل َوَصٍب

503 .............................................. َما َيْمَنُعِك َأْن َتْسَمِعي َما ُأوِصيِك بِِه؟ َأْن َتُقوِل 

383 ،356.......................................... ْوِء َكَحاِمِل اْلِْسِك  الِِح َوالسَّ ِليِس الصَّ َمَثُل اْلَ

ُه َوالَِّذي اَل َيْذُكُر َمَثُل ..................................................... 223 َمَثُل الَِّذي َيْذُكُر َربَّ

َمَثِل َوَمَثُلُكْم َكَمَثِل َرُجٍل َأْوَقَد َناًرا، َفَجَعَل .................................................. 185

317 ...................................................................... اًل َمِديَنُة ِهَرْقَل ُتْفَتُح َأوَّ

355 ........................................................................... اْلَْرُء َمَع َمْن َأَحبَّ

129 ......................................................... َفَها اْلَْرَأُة َعْوَرٌة؛ َفإَِذا َخَرَجِت اْسَتْشَ

334 ............................................... بِيُّ l بِاْمَرَأٍة َتْبِكي ِعْنَد َقْبٍ َفَقاَل: اتَِّقي  َمرَّ النَّ

515 ..................................................... ْم َناًرا َكَم َشَغُلوَنا  ُ ُقُبوَرُهْم َوُبُيوَتُ َمَلَ اللَّ

..َمْلُعوٌن َمْن َعقَّ َوالَِدْيِه..................................................................... 215

122 ........................................................... َقُه بَِم  اًفا َأْو َكاِهًنا َفَصدَّ َمْن َأَتى َعرَّ

ُ َمااًل َفَلْم ُيَؤدِّ َزَكاَتُه ُمثَِّل َلُه َماُلُه ................................................... 395 َمْن آَتاُه اللَّ

ُه َصِحيَفُتُه َفْلُيْكثِْر ِفيَها...................................................... 259 َمْن َأَحبَّ َأْن َتُسَّ

494 ............................................. َة، َوإِْحَدى  َة، َوتِْسَع َعْشَ َمْن اْحَتَجَم لَِسْبَع َعْشَ

61 ،20 ............................................... َمْن َأْحَدَث ِف َأْمِرَنا َهَذا َما َلْيَس ِفيِه َفُهَو َردٌّ

اُه الل............................................................ 273 اَن َدْينًا َيْنِوي َقَضاَءُه َأدَّ َمِن أدَّ
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13 ....................................................... ِ ِ َفَأِعيُذوُه، َوَمْن َسَأَل بِاللَّ َمِن اْسَتَعاَذ بِاللَّ

َمْن َأْصَبَح ِمْنُكُم اْلَيْوَم َصائًِم................................................................. 402

148 ......................................................................... ِمْن َأْفَضِل اْلُْسِلِمَي

ا َبْيَ .................................................................. 494 َمْن َأَكَل َسْبَع َتََراٍت ِمَّ

507 ............................................. ِ الَِّذي َأْطَعَمنِي  ْمُد لِلَّ َمْن َأَكَل َطَعاًما ُثمَّ َقاَل: اْلَ

465 ........................................................ من َبات َطاِهرًا َبات ِف شعاره َمَلك، 

314 ........................................................................ َل ِديَنُه َفاْقُتُلوُه َمْن َبدَّ

508 ........................................................... ِميَصَة؟ َمْن َتَرْوَن َنْكُسوَها َهِذِه اْلَ

ُه ....................................................... 493 َح بَِسْبِع َتََراٍت َعْجَوًة َلْ َيُضَّ َمْن َتَصبَّ

ُ َوْحَدُه ............................................ 37، 469 ْيِل َفَقاَل: اَل إَِلَه إاِلَّ اللَّ َمْن َتَعارَّ ِمَن اللَّ

428 ................................................. ِ َعزَّ َوَجلَّ  ا ُيْبَتَغى بِِه َوْجُه اللَّ َم ِعْلًم ِمَّ َمْن َتَعلَّ

ُمُه ................................................. 423 ْيٍ َيَتَعلَّ َمْن َجاَء َمْسِجِدي َهَذا َلْ َيْأتِِه إاِلَّ ِلَ

515 ،358............................................... ِلٍس َفَكُثَر ِفيِه َلَغُطُه َفَقاَل  َمْن َجَلَس ِف َمْ

439 ..................................................... َمْن َحجَّ َهَذا اْلَبْيَت َفَلْم َيْرُفْث َوَلْ َيْفُسْق 

372 ................................................. َمْن َذَرَعُه َقْيٌء َوُهَو َصائٌِم َفَلْيَس َعَلْيِه َقَضاٌء 

238 ...................................................... ُه بَِيِدِه، َفإِْن  ْ َمْن َرَأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا َفْلُيَغيِّ

284 ........................................................ َمُل؟ َمِل، ِلَْن َهَذا اْلَ َمْن َربُّ َهَذا اْلَ

ُة ............................................. 69، 398 نَّ اٍت َقاَلْت: اْلَ َة َثَلَث َمرَّ نَّ َ اْلَ َمْن َسَأَل اللَّ

425 ...................................................   ُ َمْن َسَلَك َطِريًقا َيْبَتِغي ِفيِه ِعْلًم َسَلَك اللَّ

423 ...................................................... َل  َمْن َسَلَك َطِريًقا َيْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًم َسهَّ

145 ،24 ،15 ........................................... َدائِِد ُ َلُه ِعْنَد الشَّ ُه َأْن َيْسَتِجيَب اللَّ َمْن َسَّ

315 ................................................ ْمَر َفاْجِلُدوُه، َفإِْن َعاَد َفاْجِلُدوُه َب اْلَ َمْن َشِ

368 ............................................. َم  َمْن َصاَم َرَمَضاَن إِيَمًنا َواْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ
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ا.................................................... 506 ُ َعَلْيِه َعْشً َمْن َصلَّ َعَلَّ َواِحَدًة، َصلَّ اللَّ

516 ..............................................  ُ َمْن ُصنَِع إَِلْيِه َمْعُروٌف، َفَقاَل لَِفاِعِلِه: َجَزاَك اللَّ

56 .................................................................. َمْن َطاَل ُعُمُرُه َوَحُسَن َعَمُلُه

111 ................................................. َمْن َعاَل َجاِرَيَتْيِ َحتَّى َتْبُلَغا َجاَء َيْوَم اْلِقَياَمِة

428 .................................................. َم ِعْلًم َفَلُه َأْجُر َمْن َعِمَل بِِه اَل َيْنُقُص َمْن َعلَّ

61 ،20 .................................................... َمْن َعِمَل َعَمًل َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َردٌّ

331 ................................................. ِ ُفَواَق َناَقٍة َفَقْد َوَجَبْت  َمْن َقاَتَل ِف َسبِيِل اللَّ

503 ،225...................................... يَك  ُ َوْحَدُه اَل َشِ َمْن َقاَل إَِذا َأْصَبَح: اَل إَِلَه إاِلَّ اللَّ

507 ،69 ................................................ َ الَِّذي اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو  َمْن َقاَل: َأْسَتْغِفُر اللَّ

510 ...........................................  ُ َن: َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اللَّ َمْن َقاَل ِحَي َيْسَمُع اْلَُؤذِّ

510 ..................................... ِة امَّ ْعَوِة التَّ ُهمَّ َربَّ َهِذِه الدَّ َداَء: اللَّ َمْن َقاَل ِحَي َيْسَمُع النِّ

503 ،502.........................................  ِ َمْن َقاَل ِحَي ُيْصبُِح َوِحَي ُيْمِسى: ُسْبَحاَن اللَّ

506 .................................................... ِ َربًّا، َوبِاإْلِْسَلِم ِديًنا َمْن َقاَل: َرِضيُت بِاللَّ

505 ............................................ ِ اْلَعِظيِم َوبَِحْمِدِه، ُغِرَسْت َلُه  َمْن َقاَل: ُسْبَحاَن اللَّ

226 ............................................... َمْن َقاَل ُسْبَحاَن اللِ َوبَِحْمِدِه؛ ُغِرَسْت َلُه َنْخَلٌة

ِ َوبَِحْمِدِه ِف َيْوٍم ِماَئَة .................................................... 502 َمْن َقاَل: ُسْبَحاَن اللَّ

505 ،503 ،489 ................................... يَك َلُه، َلُه  ُ َوْحَدُه اَل َشِ َمْن َقاَل: اَل إَِلَه إاِلَّ اللَّ

259 .................................................. ا َفَمَت ِمْن َيْوِمِه  َهاِر ُموِقًنا ِبَ َمْن َقاَلَا ِمَن النَّ

368 .................................................... َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيَمًنا َواْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َما 

َم .......................................367، 405 َمْن َقاَم َلْيَلَة اْلَقْدِر إِيَمًنا َواْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

358 .................................................. ِلِسِه ُثمَّ َرَجَع إَِلْيِه َفُهَو َأَحقُّ بِِه َمْن َقاَم ِمْن َمْ

466 ..................................................... َمْن َقَرَأ بِاآْلَيَتْيِ ِمْن آِخِر ُسوَرِة اْلَبَقَرِة ِف 

247 ...................................................... ِ َفَلُه بِِه َحَسَنٌة َمْن َقَرَأ َحْرًفا ِمْن ِكَتاِب اللَّ
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489 .................................................. َمْن َقَرَأ َهاَتْيِ اآْلَيَتْيِ ِمْن آِخِر ُسوَرِة اْلَبَقَرِة 

224 .................................................. َة نَّ ُ َدَخَل اْلَ َمْن َكاَن آِخُر َكَلِمِه اَل إَِلَه إاِلَّ اللَّ

364 .................................................. ُ ِغَناُه ِف َقْلبِه ُه َجَعَل اللَّ َمْن َكاَنِت اآلِخَرُة َهَّ

383 ................................................. ْلُه ِمْنَها  ِخيِه َفْلَيَتَحلَّ َمْن َكاَنْت ِعْنَدُه َمْظِلَمٌة ِلَ

295 .................................................. َمْن َكاَنْت ِعْنَدُه َمْظِلَمٌة -ِمْن ِعْرِضِه َأْو َمالِِه

63 ............................................................. من كانت له حاجٌة؛ فلَيدُع با ُدُبر 

130 ....................................................... ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر، َفَل  َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاللَّ

ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َفْلُيْحِسْن.................................................... 283 َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاللَّ

ِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َفْلُيْكِرْم ..................................................... 432 َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاللَّ

440 ....................................................................... َمْن اَل َيْرَحُم اَل ُيْرَحُم

370 ................................................... َياَم َقْبَل اْلَفْجِر َفَل ِصَياَم َلُه ِمِع الصِّ َمْن َلْ ُيْ

370 ................................................... َياَم َقْبَل اْلَفْجِر َفَل ِصَياَم َلُه َمْن َلْ ُيَبيِِّت الصِّ

376 ............................................. ِ َحاَجٌة وِر َواْلَعَمَل بِِه َفَلْيَس لِلَّ َمْن َلْ َيَدْع َقْوَل الزُّ

139 ،52 ،18 ....................................................... َ َيْغَضْب َعَلْيِه َمْن َلْ َيْسَأِل اللَّ

238 .......................................................... ْث بِِه َنْفَسُه دِّ َمْن َماَت َوَلْ َيْغُز َوَلْ ُيَ

271 .......................................................... َمْن َماَت َوُهَو َبِرىٌء ِمْن َثَلٍث ِمَن 

271 ......................................................... َمْن َماَت َوَعَلْيِه َدْيٌن َفَلْيَس َثمَّ ِديَناٌر 

458 ............................................ اِت  امَّ ِ التَّ َمْن َنَزَل َمْنِزاًل ُثمَّ َقاَل: َأُعوُذ بَِكِلَمِت اللَّ

371 ......................................................... َب  َمْن َنِسَى َوُهَو َصائٌِم َفَأَكَل َأْو َشِ

169 ............................................................................. ائُِق َمْن َهَذا السَّ

516 ................................................... ْهُه   ُهمَّ َفقِّ ، َفَقاَل: اللَّ َمْن َوَضَع َهَذا؟ َفُأْخِبَ

ا ُيِصْب ِمْنُه..........................................................121، 333 ُ بِِه َخْيً َمْن ُيِرِد اللَّ

422 ........................................................... يِن ْهُه ِف الدِّ َمْن ُيِرِد الل بِِه َخْيًا ُيَفقِّ
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513 ................................................. ِ ِمْن اْلُْؤِمِن  اْلُْؤِمُن اْلَقِويُّ َخْيٌ َوَأَحبُّ إىَِل اللَّ

156 .............................................................................. َبا ُت بِالصَّ ُنِصْ

328 ........................................................................................ َنَعْم

470 ................................................................ ُقْد َأ َأَحُدُكْم َفْلَيْ َنَعْم إَِذا َتَوضَّ

270 ..................................................... ِ َوَأْنَت َصابٌِر  َنَعْم، إِْن ُقتِْلَت ِف َسبِيِل اللَّ

ِلَس ....................................................... 357 ِلِسِه َوَيْ ُجُل ِمْن َمْ َنَى َأْن ُيَقاَم الرَّ

122 ............................................................................................... بِيِث َواِء اْلَ ِ l َعِن الدَّ َنَى َرُسوُل اللَّ

451 ...................................................... ا  َ ْيُتُكْم َعْن ِزَياَرِة اْلُقُبوِر، ُثمَّ َبَدا ِل َأنَّ َنَ

270 .................................................................... َها ُهَنا َأَحٌد ِمْن َبنِى ُفَلٍن

َم ِهَي َعُدوٌّ َلُكْم، َفإَِذا نِْمُتْم ....................................................... 471 اَر إِنَّ َهِذِه النَّ

382 .................................................. َهَلْكُت! َقاَل: َوِلَ؟ َقاَل َوَقْعُت َعَل َأْهِل ِف 

اُه؟ َقاَل: َنَعْم........................................... 55، 326 َهْل ُكْنَت َتْدُعو بَِشٍء َأْو َتْسَأُلُه إِيَّ

ا النَّاُس! أنا رسوُل اللِ، أنا يقوُل ................................................ 162 وا إّل أيُّ هُلمُّ

442 ..................................................... ، اَل إِْثَم ِفيِه َواَل َبْغَي َواَل  ُهَو التَِّقيُّ النَِّقيُّ

467 ...................................................................... ُهَو َخْيٌ َلُكَم ِمْن َخاِدٍم

ُك بِِه َشْيًئا..................................................................... 511 هَو َربِّ اَل ُأْشِ

439 ................................................................................. اِر ِهَي ِف النَّ

276 ........................................................... ُه َلْيَس َبْيَنُه  ِق َدْعَوَة اْلَْظُلوِم، َفإِنَّ َواتَّ

361 ....................................................... َنا  َواْجَعْل َثْأَرَنا َعَل َمْن َظَلْمَنا، َواْنُصْ

468 .................................................... َواْجَعْلُهنَّ ِمْن آِخِر َكَلِمَك، َفإِْن ُمتَّ ِمْن 

390 .................................................................. ُثُكْم َحِديًثا َفاْحَفُظوُه َوُأَحدِّ

ْنَيا َحتَّى َيُمرَّ ..........................................305، 406 َوالَِّذى َنْفِسى بَِيِدِه! اَل َتْذَهُب الدُّ

32 .................................................. َوالَِّذى َنْفِسى بَِيِدِه َلَتْأُمُرنَّ بِاْلَْعُروِف َوَلَتْنَهُونَّ 
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305 .................................................. َوالَِّذي َنْفِس بَِيِدِه! َلَيْأتَِيَّ َعَل النَّاِس َزَماٌن 

واسألوا الَل العافيَة.......................................................................... 324

177 ،142................................................................ َوَأِطْل َحَياَتُه، َواْغِفْر َلُه

َة ............................................. 320 ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ(؛ َأاَل إِنَّ اْلُقوَّ
ْبِ، َوَأنَّ اْلَفَرَج ...................................................... 249 َواْعَلْم َأنَّ النَّْصَ َمَع الصَّ

 325 ....................................................... واعلموا أن النة تت ظلل السيوف

506 ،252................................................... َ َوَأُتوُب إَِلْيِه ِف  ِ إِنِّ َلْسَتْغِفُر اللَّ َواللَّ

ِ اَل ُيْؤِمُن................................................... 283 ِ اَل ُيْؤِمُن، َواللَّ ِ اَل ُيْؤِمُن، َواللَّ َواللَّ

416 ،414.......................................... اِكُب ِمْن  ْمُر َحتَّى َيِسَي الرَّ نَّ َهَذا اْلَ ِ َلَيتِمَّ َواللَّ

266 ................................................ َوإِْن ُكْنَت َتْعَلُم َأنَّ َهَذا اَلْمَر، َشٌّ ِل ِف ِدينِي 

 429 ................................................ َواْهِدِن َلْحَسِن اَلْخَلِق اَل َيِْدي َلْحَسنَِها 

61 .................................................. َدَثٍة بِْدَعٌة َدَثاِت اُلُموِر، َفإِنَّ ُكلَّ ُمْ اُكْم َوُمْ َوإِيَّ

َوَبالِْغ ِف ااِلْستِْنَشاِق إاِلَّ َأْن َتُكوَن َصائًِم...................................................... 377

451 ،417............................................ ُهْم  ًة ُكلُّ تِي َعَل َثَلٍث َوَسْبِعَي ِملَّ َوَتْفَتُِق ُأمَّ

280 ........................................l ُِوِجَدِت اْمَرَأٌة َمْقُتوَلًة ِف َبْعِض َمَغاِزي َرُسوِل الل

234 .............................................. َمَواِت َواَلْرَض  ِذي َفَطَر السَّ ْهُت َوْجِهَي لِلَّ َوجَّ

َوَسَأْلُتَك َأَيْرَتدُّ َأَحٌد َسْخَطًة لِِدينِِه َبْعَد َأْن..................................................... 407 

191 ................................................................................ وَشّفْعني فيه

338 ............................................................................. ْبُ ِضَياٌء ..َوالصَّ

تِي ................................................. 183 َة ِمْن ُأمَّ نَّ َوَعَدِن َربِّ ُسْبَحاَنُه َأْن ُيْدِخَل اْلَ

391 ................................................. َة َواديًا  وقد أعطى النَّبيُّ l صفواَن بَن أميَّ

وَكاَن اَل َيَناُم َحتَّى َيْقَرَأ )بني إسائيل( و)الزمر(.............................................. 469

118 ................................................................ َوَكاَن َلُه َأْنَدَراِن َأْنَدٌر لِْلَقْمِح 
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َوَكَذلَِك َمْن َشِهَد َبْدًرا ِمَن اْلََلئَِكة........................................................... 148

364 ................................................... َنا، َواَل َمْبَلَغ ِعْلِمَنا ْنَيا َأْكَثَر َهِّ َعِل الدُّ َواَل َتْ

ْيَطاَن َيْنِفُر .................................................... 489  َعُلوا ُبُيوَتُكْم َمَقابَِر، إِنَّ الشَّ اَل َتْ

363 ................................................................... َعْل ُمِصيَبَتَنا ِف ِدينَِنا َواَل َتْ

364 ................................................................ َنا ْط َعَلْيَنا َمْن اَل َيْرَحُ َواَل ُتَسلِّ

280 ................................................................................. َواَل َتْغِدُروا

280 ................................................................................... َواَل َتُْثُلوا

394 ..................................................... َوَلْ َيْمَنُعوا َزَكاَة َأْمَواِلِْم إاِلَّ ُمنُِعوا اْلَقْطَر 

338 .............................................. ْبِ ا َوَأْوَسَع ِمَن الصَّ ..َوَما ُأْعِطَي َأَحٌد َعَطاًء َخْيً

418 ............................................... ُه َواِفِل َحتَّى ُأِحبَّ ُب إَِلَّ بِالنَّ َوَما َيَزاُل َعْبِدي َيَتَقرَّ

، َوَما ُأْعِطَي َأَحٌد .................................................... 335 ُ ُه اللَّ ْ ْ ُيَصبِّ ..َوَمْن َيَتَصبَّ

361 ..................................................... ُن َعَلْيَنا َمَصائَِب الدنيا وِّ َومَن اْلَيِقِي َما ُتَ

161 ...................................................... َة، أِعرنا ِسلَحَك هذا َنلَق؛ فيه يا أبا أميَّ

502 ............................................... ْرِض َمَواِت َواْلَ ُهمَّ َفاِطَر السَّ َيا َأَبا َبْكٍر ُقْل: اللَّ

ِة َوإِنَّ اْبَنِك...................................................... 403 نَّ ا ِجَناٌن ِف اْلَ َ َيا ُأمَّ َحاِرَثَة إِنَّ

443 ،413 ،71 ......................................... يا ُأمَّ َسَلَمَة! إنُه َلْيَس ِمْن آَدِميٍّ إاِلَّ َوَقْلُبُه 

ْمَت بَأْمٍر فاْسَتِخْر َربََّك ِفيِه .................................................... 268 َيا َأَنُس! إذا َهَ

يا أنس! كتاب الل القصاص................................................................... 46

282 ............................................... َعاَم َلَم، َوَأْطِعُموا الطَّ ا النَّاُس! َأْفُشوا السَّ َ َيا َأيُّ

ِ، َفإِنِّ َأُتوُب ِف ...................................................... 68 ا النَّاُس! ُتوُبوا إىَِل اللَّ َ َيا َأيُّ

يا أيا الناس! ال تتمنوا لقاء العدو........................................................... 326

47 ............................................... َيا َبَراُء! إِنَّ َرُسوَل اللِ l َقاَل: إِنََّك َلْو َأْقَسْمَت 

َيْأتِى َعَلْيُكْم ُأَوْيُس ْبُن َعاِمٍر، َمَع َأْمَداِد َأْهِل اْلَيَمِن....................................... 47، 219



597 الدعاء النافع

تَِك َأْسَتِغيُث.............................................................. 511 وُم بَِرْحَ َيا َحيُّ َيا َقيُّ

368 ............................................. ُ ِ! َأَرَأْيَت إِْن َشِهْدُت َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اللَّ َيا َرُسوَل اللَّ

382 .......................................................... ا َفَأِقْمُه َعَلَّ ِ َأَصْبُت َحدًّ َيا َرُسوَل اللَّ

368 ............................................. ٍع َفَأْوِصَنا َقاَل ِ َكَأنَّ َهِذِه َمْوِعَظُة ُمَودِّ َيا َرُسوَل اللَّ

65 ......................................................... ْلَم َعَل َنْفِس  ْمُت الظُّ َيا ِعَباِدي إِنِّ َحرَّ

380 ،259 ،253 .......................................... َهاِر  ْيِل َوالنَّ ِطُئوَن بِاللَّ َيا ِعَباِدى إِنَُّكْم ُتْ

231 ،67 .................................................... ُكْم َضالٌّ إاِلَّ َمْن َهَدْيُتُه  َيا ِعَباِدي ُكلُّ

14 .................................................... َلُكْم َوآِخَرُكْم، َوإِْنَسُكْم  َيا ِعَباِدى! َلْو َأنَّ َأوَّ

يا عباس! اصخ يا معش النصار........................................................... 163

328 ......................................................... َ َيا َعبَّاُس! َيا َعمَّ َرُسوِل اللِ! َسِل اللَّ

329 ............................................................. يا عباس! يا عمَّ النبي! أكثر من 

َك َعَل َكْنٍز ِمْن ُكُنوِز ............................................... 506 ِ ْبَن َقْيٍس َأاَل َأُدلُّ َيا َعْبَد اللَّ

َيا ُعْقَبُة ْبَن َعاِمٍر ِصْل َمْن َقَطَعَك، َوَأْعِط َمْن ................................................. 434

294 ....................................................... ِسًنا  ! اَل َتَتَمنَّ اْلَْوَت! إِْن ُكْنَت ُمْ َيا َعمَّ

َفْظَك.................................... 19، 31، 315 َ َيْ ُمَك َكِلَمٍت، اْحَفِظ اللَّ َيا ُغَلُم! إِنِّى ُأَعلِّ

463 ،292.................................................... ُد، ِعْش َما ِشْئَت َفإِنََّك َميٌِّت  مَّ َيا ُمَ

347 ............................................. ٌس إَِذا اْبُتِليُتْم ِبِنَّ َوَأُعوُذ  َيا َمْعَشَ اْلَُهاِجِريَن! َخْ

452 ،444 ،406 ،71 .................................... َب اْلُقُلوِب! َثبِّْت َقْلبِي َعَل َدْينَِك َيا ُمَقلِّ

َتنِي بِِه َحتَّى َأْلَقاَك..................................................... 70 َيا َوِلَّ اإْلِْسَلِم َوَأْهِلِه! َثبَّ

70 .................................................. ْكنِي بِِه َحتَّى َأْلَقاَك َيا َوِلَّ اإْلِْسَلِم َوَأْهِلِه! َمسِّ

366 ............................................... َياُم  اَبُه َوَشْهَوَتُه ِمْن َأْجِل الصِّ ُك َطَعاَمُه َوَشَ َيْتُ

305 ................................................ َماُن، َوُيْقَبُض اْلِعْلُم، َوَتْظَهُر اْلِفَتُن َيَتَقاَرُب الزَّ

21 ...................................................... ْيَل  اُء اللَّ َيُد اللِ َمَلى اَل َتِغيُضَها َنَفَقٌة َسحَّ
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183 ...................................................... تِى َسْبُعوَن َأْلًفا بَِغْيِ  َة ِمْن ُأمَّ نَّ َيْدُخُل اْلَ

422 .............................................. ْيَك َوَسْعَدْيَك  ُيْدَعى ُنوٌح َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَيُقوُل: َلبَّ

132 ........................................................... َيْرَحُم الُل ُموَسى، َقْد ُأوِذَي بَِأْكَثَر 

26 .................................................. ُيْسَتجاُب َلَحِدُكم َما َل َيعَجْل َيُقوُل: َدَعْوُت 

ُيْسَتَجاُب لِْلَعْبِد َما َلْ َيْدُع بِإِْثٍم َأْو َقِطيَعِة َرِحٍم................................................... 58 

ُيْصبُِح َعَل ُكلِّ ُسَلَمى ِمْن َأَحِدُكْم َصَدَقٌة.................................................... 506

270 ............................................................. ْيَن ِهيِد ُكلُّ َذْنٍب إاِلَّ الدَّ ُيْغَفُر لِلشَّ

ْل ...................................................... 247 ُيَقاُل لَِصاِحِب اْلُقْرآِن اْقَرْأ َواْرَتِق َوَرتِّ

222 ............................................... ُ َتَعاىَل: َأَنا ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي ِب َوَأَنا َمَعُه  َيُقوُل اللَّ

336 ............................................... ُ َتَعاىَل: َما لَِعْبِدي اْلُْؤِمِن ِعْنِدي َجَزاٌء  َيُقوُل اللَّ

77 ....................................................................................................... يقولوَن آلدَم: يا آَدُم! َأنَت َأُبو الَبَشِ

َمِء ...................................................... 36 َنا َتَباَرَك َوَتَعاىَل ُكلَّ َلْيَلٍة إىَِل السَّ َيْنِزُل َربُّ

240 .................................................... اِر  ُجِل َيْوَم اْلِقَياَمِة، َفُيْلَقى ِف النَّ ُيْؤَتى بِالرَّ

306 ............................................ ُيوِشُك اُلَمُم َأْن َتَداَعى َعَلْيُكْم َكَم َتَداَعى اَلَكَلُة 

323 ................................................................... ُيوِشُك َأْن َتَداَعى َعَلْيُكْم 

ُيوِشُك َأْن َيُكوَن َخْيَ َماِل اُلْسِلِم َغَنٌم َيْتَبُع ................................................... 309

35 ...................................................... َة َساَعًة، ِفيَها َساَعٌة  ُمَعِة اْثَنَتا َعْشَ َيْوُم اْلُ

478 ....................................................... َب اْلُقُلوِب َثبِّْت َقْلبِي َعَل ِدينَِك َيا ُمَقلِّ
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فهر�س الآثار
رقم ال�صفحة القائل  الأثر 

32 ���������������� أبو بكرالصديق   لو مل َتُرج إال مَع َنفيس ألخرجُتها 

104 ������������������ ْرَداِء َأُبو الدَّ اِء   َّ اِء؛ َيْذُكْرَك ِف الضَّ َّ َ ِف السَّ اْذُكِر اللَّ

104 �����������������������- ُه َيْسَتِجيُب  ائَِك َلَعلَّ اْدُع الَل ِف َيْوِم َسَّ

400 ������������������� أبو هريرَة َم بَِكِلَمٍة َأْوَبَقْت ُدْنَياُه َوآِخَرَتهُ  َوالَِّذي َنْفيِس بَِيِدِه َلَتَكلَّ

391 ��������������������� أنٌس ْنَصاِر بِاْلَِديَنِة َماالاً   َكاَن َأُبو َطْلَحَة َأْكَثَر اأْلَ

142 �����������������������- ِ إِنَّ َماِل َلَكثرٌِي َوإِنَّ َوَلِدي َوَوَلدَ  َفَواللَّ

142 �����������������������- َوَطاَلْت َحَياِت َحتَّى اْسَتْحَيْيُت ِمَن النَّاِس 

402 ���������������� أنُس بُن النَِّض َة َوَربيِّ النَّْضِ إِنيِّ   نَّ َيا َسْعُد ْبَن ُمَعاٍذ ! اْلَ

206 ���������������� الرباء بن مالك أقسمُت عليَك يا ربيِّ لا َمَنحَتنا أكتاَفهم،  

بعُض الّصاحِلنَي���������������  347 ا الّناُس! أنتم َتسَتبِطئوَن نزوَل الطرِ  أيهُّ

بعُض الّسلِف����������������� 464 إن ألحَتِسُب نوَمتي كام أحَتِسُب قوَمتي 

جابر بن عبد الل����������������� 38 ا: َيْوَم ااِلْثَننْيِ  َدَعا ِف َمْسِجِد اْلَفْتِح َثاَلثاً

261 �������������� جعفر بن أيب طالب ٍة؛ َنْعُبُد   ا َأْهَل َجاِهِليَّ ا َقْوماً ا اْلَِلُك! ُكنَّ َ َأيهُّ

430 ���������������� ادُق جعفُر الصَّ ليَس ف القرآِن آيٌة أمجُع لكارِم األخالِق  

حذيفُة بُن اليامِن���������������� 308 ِ! إِنيِّى أَلْعَلُم النَّاِس بُِكليِّ ِفْتَنٍة ِهَى َكائَِنٌة   َواللَّ

111 ��������������������� َحزٌم َسمعُت احَلسَن؛ وسأَله كثرُي بُن زياٍد عن قولِه: )ہ	ہ	(	

211 ���������������� احلسن البرصي همَّ قد َعِلمَت أذاُه لنا، فاكِفناُه بام ِشئَت! فخرَّ   اللَّ

258 �����������������������- أن َرُجالاً شكى إليه اَلدَب، فقاَل له: استغِفِر اللَ 

267 ����������������������� - ما تشاوَر قوٌم يبتغوَن وجَه الَل، إال ُهدوا  
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56 ��������������������� خباب اَنا َأْن َنْدُعَو بِاْلَْوِت  َلْواَل َأنَّ َرُسوَل اللِ ملسو هيلع هللا ىلص َنَ

408 ����������������� زيد بن الدثنة واللِ ما ُأِحبهُّ أّن ف أهيل ووَلدي ومايل مِعي  

174 ���������������� ساقة بن مالك ِ ملسو هيلع هللا ىلص  َعُلوَن ِف َرُسوِل اللَّ اِر ُقَرْيٍش َيْ َجاَءَنا ُرُسُل ُكفَّ

206 ،47 �������� سعد بن أيب وقاص ُهمَّ إِْن َكاَن َعْبُدَك َهَذا َكاِذباًا، َقاَم ِرَياءاً َوُسْمَعةاً  اللَّ

201 �����������������������- ا َأَنا َواللِ َفإِنيِّ ُكْنُت ُأَصيليِّ ِبِْم َصاَلَة َرُسوِل اللِ ملسو هيلع هللا ىلص   َأمَّ

207 ����������������� سعُد بُن معاٍذ اللهم ال ُتِتني حتى ُتِقرَّ َعيَنيَّ من َبني ُقَريَظة 

47 ������������������������- َها   َها، َواْجَعْل َقرْبَ ؛ َفَأْعِم َبرَصَ ُهمَّ إِْن َكاَنْت َكاِذَبةاً اللَّ

207 �����������������������- َها َواْقُتْلَها ِف   ؛ َفَعميِّ َبرَصَ ُهمَّ إِْن َكاَنْت َكاِذَبةاً اللَّ

104 ���������������� سلامُن الفاريسُّ اءاً ف الّساِء ثم َنَزَلت  جُل دعَّ إذا كاَن الرَّ

105 ��������������� ّحاُك بُن قيٍس الضَّ ةِ  دَّ َخاِء َيْذُكْرُكْم ِف الشيِّ َ ِف الرَّ اْذُكُروا اللَّ

عامر بن األكوع���������������� 169 ُهمَّ َلْواَل َأْنَت َما اْهَتَدْيَنا  اللَّ

372 �������������������� عائشة  ٌة َأْنِت!   َأَحُروِريَّ

432 �����������������������- ِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن اْلُقْرآَن   ُخُلَق َنبِىيِّ اللَّ

459 �����������������������- ُه َكاَن ُيَساِفُر َمَع َرُسوِل   َعَلْيَك بِاْبِن َأبِى َطالٍِب َفَسْلُه َفإِنَّ

440 �����������������������- كان ُخلقه القرآن 

430 ��������������� برِي عبُد اهللِ بُن الزُّ ُ إاِلَّ ِف َأْخاَلِق النَّاِس  َما َأْنَزَل اللَّ

512، 287 ،97 ��� عبد الل بن عباس )ىئ يئ جب حب خب( َقاَلَا إِْبَراِهيم 

58 ������������������������� - َعاِء َفاْجَتنِْبُه َفإِنيِّ َعِهْدُت َرُسوَل اللِ   ْجَع ِمْن الدهُّ َفاْنُظِر السَّ

377 �����������������������- َء ما مل َيدُخل حلَقه   ال بأس أن يذوَق اخللَّ أو الشَّ

455 ���������������� عبد الل بن عمر َباَح، َوإَِذا َأْصَبْحَت   إَِذا َأْمَسْيَت َفاَل َتْنَتِظِر الصَّ

516 ��������������� عبِداللِ بِن مسعوٍد وَن   َة َوَحْوَل اْلَكْعَبِة َثاَلُث ِماَئٍة َوِستهُّ بِيهُّ ملسو هيلع هللا ىلص َمكَّ َدَخَل النَّ



601 الدعاء النافع

176 �����������������������- ! َلَقْد َرَأْيُت   قيِّ ا ملسو هيلع هللا ىلص بِاحْلَ داً مَّ َفَوالَِّذى َبَعَث ُمَ

235 �����������������������- ا ُمْسِلاماً َفْلُيَحاِفْظ َعَل   َ َغداً ُه َأْن َيْلَقى اللَّ َمْن َسَّ

عبِداللِ بن ُمَغّفٍل����������������� 57 ذ به من الّنارِ  َة، وَتعوَّ أي ُبنّي! سِل الَل النَّ

59 ��������������� الِم عاءِ  العزهُّ بُن عبِدالسَّ وال َيمَسُح وجَهه بيَديِه َعقيَب الدهُّ

171 ��������������� عيل بن أيب طالب ي َحْيَدَره  ْتنِي ُأميِّ َأَنا الَِّذى َسمَّ

24 ������������������������- اَمِء َحتَّى ُيَصل   ُجوٌب َعِن السَّ ُكلهُّ ُدَعاٍء َمْ

146 �����������������������- َلَقْد َرَأْيُتَنا َلْيَلَة َبْدٍر َوَما ِفيَنا إِْنَساٌن إاِلَّ َنائٌِم 

424 �����������������������- م  ُ َما الَفْضُل إالَّ ألْهِل الِعْلِم إنَّ

352 ��������������� عمَر بِن اخلّطاِب َنا ملسو هيلع هللا ىلص َفَتْسِقيَنا  ُل إَِلْيَك بَِنبِييِّ ا َنَتَوسَّ ا ُكنَّ ُهمَّ إِنَّ اللَّ

206 ،199 ����������������- ُهمَّ اْرُزْقنِي َشَهاَدةاً ِف َسبِيِلَك، َواْجَعْل َمْوِت   اللَّ

206 ،198 ����������������- ْمِر َبَياناًا ِشَفاءاً  ْ َلَنا ِف اخْلَ ُهمَّ َبنييِّ اللَّ

198 ���������������������� اْنَتَهْيَنا  -

75 ����������������������� إِّن اَل َأْحُل همَّ اإِلَجابِة، ولكن همَّ الّدعاءِ  -

413 ،262 ����������������- َة   نا الُل باإلسالِم فلو ابتَغينا الِعزَّ كّنا أذالَء فأعزَّ

292 �����������������������- ال يشَء مما ترى تبقى بشاشُتهُ 

147 �����������������������- ِكنَي   ِ ملسو هيلع هللا ىلص إَِل اْلُْشِ َلَّا َكاَن َيْوُم َبْدٍر، َنَظَر َرُسوُل اللَّ

199 �����������������������- َواَفْقُت َريبيِّ ِف َثاَلٍث، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اللِ 

48 ������������������������������������������ - يا أويُس! اسَتغفِر يل 

517 �����������������������- ُه   ْقَت نَِساَءَك؟ َفَرَفَع إيَِلَّ َبرَصَ ِ َأَطلَّ َيا َرُسوَل اللَّ

199 ��������������� عمرو بُن ميموٍن نْيِ َقاَل: اْسَتُووا، َحتَّى   فَّ كان َكاَن إَِذا َمرَّ َبنْيَ الصَّ

اُم بُن َحوَشٍب��������������� 217 العوَّ نزلُت مّرةاً حّيااً وإل جانِب ذلَك احلييِّ مقربٌة، فلام  
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435 ���������������� ُعيينُة بُن حصٍن يا ابَن أخي! لَك وجٌه عنَد هذا األمرِي، فاستأِذن يل  

453 �������������� الُفضيُل بُن عياٍض َكم أَتت عليَك؟ قال: سّتوَن سنة، قاَل: فأنَت منُذ  

357 ����������������� لقامُن احلكيم ِ الجالَس عل عينَِك فإن َوجدَت   يا ُبنيَّ تريَّ

423 �����������������������- ُهْم بُِرْكَبَتْيَك  َيا ُبَنيَّ َجالِِس اْلُعَلاَمَء َوَزاِحْ

226 �����������������������- ِم اْلِعْلَم لُِتَباِهَي بِِه اْلُعَلاَمَء َأْو   َيا ُبَنيَّ اَل َتَعلَّ

327 ��������� رِي خيِّ ُف بُن عبِد اللِ بِن الشيِّ مطريِّ أَلْن ُأَعاَف َفَأْشُكَر َأَحبهُّ إيَِلَّ ِمْن َأنْ 
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